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Wniosek o wydanie imiennej Karty Rocznej  

Imię i Nazwisko  
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Data urodzin 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Email 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Moszna Zamek sp. z o.o. drogą e-mailową informacji                
związanych z działaniami marketingowymi, promocyjnymi itp. (m. in. powiadamianie drogą e-mailową  
o konkursach, nowościach, specjalnych wydarzeniach). 
 
Akceptuję (akceptacja regulaminu stanowi warunek zakupu karty) postanowienia obowiązującego 
REGULAMIN ZAKUPU I UŻYTKOWANIA KART ROCZNYCH MOSZNA ZAMEK SP. Z O.O. 
 

Akceptuję klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO).                     

Akcertpacja klauzulii stanowi warunek zakupu karty. 

 

 

Cennik imiennej całorocznej karty wstępu: 

Karta ulgowa 79 zł / os.                                       Karta normalna 109 zł / os. 

Wymagana jest pełna przedpłata na niżej wskazane konto w przeciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia wniosku.  

Opłatę można również uiścić w siedzibie spółki (recepcja Moszna Zamek). 

Moszna  Zamek Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy w Białej  77 8903 0002 2001 0003 3503 0001 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych nabywców 
 Karty Rocznej Moszna Zamek Sp. z o.o. 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 
(“RODO") informujemy, że; 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Moszna Zamek Spółka z o.o. Moszna, 
ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina, nr tel. 77 466 96 79, adres e-mail; recepcja@moszna-zamek.pl 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego można zwrócić się poprzez adres 
e-mail; rodo@apawlowicz.pl 
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usług 
zgodnie z art. 734-751 Ustawy Kodeks cywilny. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 
realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO. 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być także wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach 
prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych – na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
5. W przypadku działań marketingowych Spółki Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 
natomiast tylko za Pani/Pana zgodą – na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO. 
6. Pani/Pana dane osobowe przekazywane mogą być tylko organom publicznym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 
7. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski. 
8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania umowy oraz przez okres niezbędny 
do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyłączeniem przypadków 
zastrzeżonych przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu; prawo dostępu do danych oraz otrzymania 
ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do usunięcia danych, prawo do 
ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych 
osobowych przetwarzanych na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO przysługuje również prawo do 
sprzeciwu wobec przetwarzania. Natomiast w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art.6 
ust.1 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie 
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody 
przed jej wycofaniem. 
10. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie 
z prawem. 
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy sprzedaży 
vouchera. Odmowa podania danych będzie skutkować odmową zawarcia umowy. 
12. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

Data     …………………………………… 

 

CZYTELNY PODPIS 

…………………………………………………………………… 


