
Grudziądz, dn.......................

Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A.
ul. Hallera 4
86-300 Grudziądz

Formularz zwrotu karnetu

Imię i nazwisko:                          ..............................................................................................
Nr telefonu:                                 ..............................................................................................
Nr karnetu:                                  ..............................................................................................
Miejsce/a z karnetu/karnetów :   ..............................................................................................
Ilość karnetów:                            ...............................................................................................

Proszę o zwrot pieniędzy na nr konta bankowego:

 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z rzeczywistością i stanem
faktycznym.

....................................................
(czytelny podpis)           

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy, iż: 
1) Administratorem danych osobowych jest Grudziądzki Klub Motocyklowy Spółki Akcyjna, adres: 86-300 Grudziądz, ul. Hallera 4, zwane dalej Spółką. 
2. Administrator  danych osobowych powołał  Pełnomocnika Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się na adres:  biuro@gkm.grudziadz.net, tel.
726489958
3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w tym dane wskazane w oświadczeniu w celu: 
1) realizacji zwrotu karnetu;
2) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług; 
3) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją
prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora. 
4. Dane osobowe będą przechowywania do czasu upływu terminów przedawnienia. 
5. Podanie Spółce danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych jest obowiązkowe, a w pozostałym
przypadku podanie danych jest dobrowolne. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do: 
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
 przenoszenia danych 
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania 
 wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

........................................................ 
(czytelny podpis)

Informacja dla klienta:
1. Formularz należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz podpisać
2. Do wniosku należy dołączyć karnet/ karnety w postaci plastikowej karty lub w postaci dokumentu otrzymanego 
podczas zakupu
3. Do wniosku należy dołączyć paragon ( w przypadku braku paragonu, prosimy o załączenie oświadczenia 
dotyczącego zwrotu bez paragonu).

mailto:biuro@gkm.grudziadz.net

