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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU KLIENTA OCHNIK 

Imię: Nazwisko: 

Numer telefonu: Adres e-mail: 

 Miejsce zamieszkania: 

 
Czy chcesz być członkiem Klubu Klienta OCHNIK? 

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, zapoznałem/am się z regulaminem programu 

lojalnościowego Klub Klienta OCHNIK, do którego chcę przystąpić i akceptuję ten regulamin. 

TAK  

NIE  

 

Czy chcesz być objęty działaniami programu lojalnościowego Klub Klienta OCHNIK? 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OCHNIK S.A. z siedzibą w Garwolinie przy ul. Stacyjnej 8B moich 

danych osobowych, w zakresie wskazanym powyżej oraz wynikającym z moich działań w przyszłości 

w Klubie Klienta OCHNIK, w celach prowadzenia i realizacji tego programu lojalnościowego, w tym  

w celu uzyskania przeze mnie rabatu oraz informacji o promocjach, produktach, akcjach i 

wydarzeniach OCHNIK S.A. 

TAK  

NIE  

 

Czy chcesz otrzymywać wiadomości (m.in. e-maile, SMS-y, MMS-y, newslettery) o nowych 

promocjach, produktach, akcjach i wydarzeniach środkami komunikacji elektronicznej? 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, tj. informacji o promocjach, produktach, 

akcjach i wydarzeniach OCHNIK S.A., za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres 

e-mail lub na podany numer telefonu. 

TAK  

NIE  

 

Czy chcesz, abyśmy kontaktowali się z Tobą bezpośrednio za pomocą komputera, telefonu lub innych 

urządzeń mobilnych w celach marketingu bezpośredniego? 

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (komputera, telefonu, innych 

urządzeń mobilnych) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu 

bezpośredniego, tj. w celu przekazywania informacji o promocjach, produktach, akcjach i 

wydarzeniach OCHNIK S.A., z wykorzystaniem podanego adresu e-mail lub numeru telefonu. 

TAK  

NIE  

 

Czy chcesz otrzymywać oferty specjalne i rabaty przyznawane przez system informatyczny, bez 

udziału człowieka? 

Wyrażam zgodę na zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, przez OCHNIK S.A. moich 

danych osobowych, w zakresie podanym powyżej i wynikającym z moich działań w przyszłości 

w Klubie Klienta OCHNIK, dla celów związanych z przyznawaniem mi rabatu oraz wyborem 

przeznaczonych dla mnie ofert specjalnych. 

TAK  

NIE  

 

Czy zapoznałeś się z informacją o ochronie Twoich danych osobowych? 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o ochronie moich danych osobowych, znajdującą się na 

odwrocie niniejszej Deklaracji Przystąpienia do Klubu Klienta OCHNIK. 

TAK  

NIE  

 
 

.......................................................................................... 

 Data 

 

.......................................................................................... 

Czytelny podpis Klienta 
                      

 

ODWRÓĆ I PRZECZYTAJ   
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INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nim skontaktować: 

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest OCHNIK S.A. z siedzibą w Garwolinie, KRS nr 0000604045,  
NIP 826-000-07-80, REGON 005176399 (dalej „My”), adres: OCHNIK S.A., ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin, e-mail: 
klubklienta@ochnik.com Informujemy także, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować 
listownie, na adres: OCHNIIK S.A. Inspektor Ochrony Danych, ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin lub mailowo, na adres e-mail: 
inspektorochronydanych@ochnik.com 

 
2. Jakie dane przetwarzamy: 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podasz nam w Deklaracji Przystąpienia do Klubu Klienta OCHNIK oraz dane 
wynikające z Twoich działań w tym Klubie.  

 
3. W jakim celu pozyskujemy Twoje dane i na jakiej podstawie prawnej możemy je wykorzystywać: 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane: 
a) na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO) w celach prowadzenia i realizacji programu lojalnościowego Klub 

Klienta OCHNIK, tj.: (i) w celu przyznania Tobie rabatu oraz (ii) w celu rozpoznania i rozpatrzenia Twoich reklamacji 
dotyczących tego programu oraz (iii) w celach marketingowych, w tym profilowania, obejmujących przekazywanie Ci 
informacji o naszych promocjach, produktach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnie wybranych dla Ciebie;  

b) w celu realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 f) RODO) występujących w przypadku: (i) 
ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem lub działaniami Klubu Klienta OCHNIK oraz (ii) 
tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania 
marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów lub naszej sieci salonów, prace rozwojowe w naszych systemach 
informatycznych oraz (iii) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji oraz (iv) wsparcia obsługi klienta.  

 
4. Czy musisz podać nam swoje dane: 

Swoje dane przekazujesz nam dobrowolnie. Mogą być one jednak niezbędne do realizacji przysługujących Ci uprawnień 
w ramach programu Klub Klienta OCHNIK. Pamiętaj jednak, że nie jesteś zobowiązany do podania nam jakichkolwiek danych, a 
ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie przez Ciebie danych nie spowoduje dla Ciebie żadnych 
negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości: (i) skorzystania z rabatu lub (ii) otrzymania informacji o naszych 
promocjach, produktach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych lub (iii) realizacji innych uprawnień wynikających 
z programu. 

 
5. Komu możemy przekazać Twoje dane: 

Twoje dane możemy przekazać:  
a)  podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności,  

tj.: (i) naszym podwykonawcom wspierającym nas w prowadzeniu i realizacji Klubu Klienta OCHNIK, np. w obsłudze 
korespondencji lub w procesie obsługi klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży OCHNIK; (ii) agencjom reklamowym 
i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów lub organizacji akcji marketingowych; (iii) podmiotom 
obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne; (iv) podmiotom 
świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową; (v) agenc jom 
badawczym działającym na nasze zlecenie; 

b) innym administratorom będącym: (i) agencjami reklamowymi i podmiotami współpracującymi przy organizacji akcji 
marketingowych lub przy prowadzeniu i obsłudze Klubu Klienta OCHNIK, w tym przy prowadzeniu sklepów sprzedaży OCHNIK 
– w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń; (ii) podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską.  

 
6. Jak długo możemy przechowywać Twoje dane: 

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres Twojego uczestnictwa w Klubie Klienta OCHNIK; po upływie tego okresu Twoje 
dane mogą być przez nas przechowywane przez czas, w którym możesz dochodzić roszczeń z tytułu uczestnictwa lub działań 
Klubu Klienta OCHNIK, tj. do momentu przedawnienia tych roszczeń.  

 
7. Automatyczne podejmowanie decyzji: 

Twoje dane za Twoją zgodą mogą być wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, dla 
celów przyznania Ci rabatu i przygotowania dla Ciebie ofert specjalnych. Decyzje podejmowane będą automatycznie na 
podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy salonów, w których zostały zrealizowane zakupy, liczba i częstotliwość zakupów 
realizowanych w sklepach OCHNIK oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system 
informatyczny automatycznie prześle do Ciebie informację o przyznanej korzyści – rabacie lub ofercie specjalnej. Możesz 
skorzystać z przyznanego przywileju na zasadach określonych w informacji o jego przyznaniu, możesz z niego zrezygnować, 
a także odwołać się od danej decyzji. 

 
8. Jakie masz prawa: 

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przeniesienia, dostępu do Twoich danych osobowych. 
Oprócz tego przysługuje Ci prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych bez 
wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Nie zapomnij również o prawie do wniesienia sprzeciwu, które przysługuje Ci:  
a) gdy zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, a przetwarzanie Twoich danych oparte jest na podstawie 

niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów lub  
b) w dowolnym momencie wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, 

przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam wolno przetwarzać Twoich danych do takich celów. 
 

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a także 

przysługujących Ci uprawnień, skontaktuj się z nami: klubklienta@ochnik.com lub inspektorochronydanych@ochnik.com lub 

tel. 25 684 31 85. Szczegółowe informacje uzyskasz także u pracowników salonów OCHNIK oraz na naszej stronie internetowej: 

https://ochnik.com/2018_05_Polityka_ochrony_danych_osobowych_Klubu_Klienta_OCHNIK.pdf 
 

Deklarację odebrałam/em w salonie OCHNIK                   Pieczątka firmowa salonu 

w dniu ………………………    o godzinie…………………………… 

……………………………………………………………………………..       

(czytelny podpis pracownika OCHNIK S.A.)            ……………………………………………. 
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