
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy wysłać: zeskanowaną mailowo na adres sklep@wielkiewina.pl, pocztą na adres: ul.  
Olsztyńska 2 60-416  Poznań, lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy. Dodatkowe informacje pod numerem tel: 515 181 217

Wine & Art Club

Ja niżej podpisany przystępuję do Klubu Miłośników Win i Sztuki "Konrad Pacek i Synowie"

Niniejszym deklaruję, że będę dokonywał zakupów korzystając z wybranego przez siebie stałego 
rabatu:

Członkostwo w Klubie honorowane jest we wszystkich sklepach należących do firmy Wielkie Wina 
Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych 
przez Wielkie Wina Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wielkie Wina Polska Sp. z o.o. Sp. k. informacji handlowych
drogą elektroniczną.

DEKLARACJA KLUBOWA

stały rabat   5%

stały rabat 10%

stały rabat 15%

stały rabat 20%

średniomiesięczna wartość zakupów od 100 zł do 399 zł

średniomiesięczna wartość zakupów od 400 zł do 699 zł

średniomiesięczna wartość zakupów od 700 zł do 999 zł

średniomiesięczna wartość zakupów powyżej 1000 zł

*Imię:

Firma:

Adres:

*Telefon

*Nazwisko:

*Podpis Klienta *Podpis Doradcy *Miejscowość, Data

*E- mail:

* - pola obowiązkowe



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wprowadzonymi 25 maja br. przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują 
się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Poniżej kilka szczegółowych informacji - zachęcamy do zapoznania się z nimi:

ź Nasze dane kontaktowe to: Wielkie Wina Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Olsztyńska 2, 60-
416 Poznań.

ź Państwa dane osobowe pozyskano w wyniku dotychczasowych relacji biznesowych

ź Przetwarzamy Pani/Pane adres email oraz dane, które zostały dobrowolnie i 
świadomie podane przez Panią/Pana podczas rejestracji w sklepie internetowym, 
zapisasnia do newslettera poprzez stronę www.wielkiewina.pl oraz 
www.piwniczkanawina.pl lub podczas wypełnienia deklaracji klubowej. 
Informujemy, że udzielone przez Panią/Pana zgody są ważne do momentu ich 
wycofania.

ź Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność 
tego przetwarzania do wykonania umowy (jeśli zawarta została umowa dot. 
świadczenia usług), a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający 
na prowadzeniu działań analitycznych w celu poprawy jakości usług, umożliwieniu 
dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz do przedstawienia naszej oferty 
handlowej.

ź Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą 
przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów 
lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres 
przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne 
dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

ź Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom oraz instytucjom 
zewnętrznym. Jedynym wyjątkiem mogą stać się dostawcy rozwiązań 
informatycznych lub firmy świadczące usługi transportowe lecz tylko i wyłącznie w 
sytuacjach związanych z realizacją naszych celów.

ź Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do 
przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia 
sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z 
przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.


