Oświadczenie
NIP:
Identyfikator klienta:

• Oświadczam, że jestem Franczyzobiorcą Żabka Polska posiadającym numer NIP i Identyfikator Klienta wskazane powyżej
lub posiadam prawo do działania w imieniu i na rzecz Franczyzobiorcy Żabka Polska o numerze NIP i identyfikatorze
Klienta wskazanym powyżej jako osoba należycie uprawniona do reprezentacji tego podmiotu w sposób wskazany
w Krajowym Rejestrze Sądowym,
• Deklaruję wolę skorzystania z Promocji organizowanej przez Euronet we współpracy z Żabka Polska,
• Wyrażam zgodę na profilowanie moich Danych Osobowych w celach związanych z Promocją, to jest weryfikacją mojego
statusu Franczyzobiorcy Żabka Polska ,
• Zobowiązuję się przekazać poniższą klauzulę informacyjną Wpłacającym:
“Dla celów promocji organizowanej przez Euronet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (‘Euronet’) we współpracy z Żabka Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Euronet oraz Euronet Payment Services Limited z siedzibą w Londynie (‘EPS’) – jako administratorzy danych
osobowych - będą dokonywać profilowania następujących Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu RODO: identyfikatora oraz numeru
karty płatniczej przypisanych do Pani/Pana jako osoby upoważnionej do dokonywania wpłat w moim imieniu. Celem profilowania danych jest
umożliwienie Pani/Panu dokonywania w moim imieniu wpłat we wpłatomatach Euronet za opłatą obniżoną zgodnie z zasadami promocji.
Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu odnośnie profilowania danych osobowych, który to sprzeciw można zgłosić na adres e-mail Euronet:
DPO@euronetworldwide.com. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe przetwarzane wyłącznie dla celów promocji będą przechowywane przez Euronet nie dłużej niż przez okres trwania promocji,
tj. do 31 grudnia 2020 r., a po jej zakończeniu – nie dłużej niż przez okres 13 miesięcy, chyba że przepisy obowiązującego prawa będą wymagały
dłuższego ich przechowywania. Przechowywanie danych osobowych po zakończeniu promocji będzie miało miejsce dla celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów Euronet i EPS, w szczególności polegających na możliwości wykazania należytego wypełnienia warunków
promocji oraz ochrony przed roszczeniami. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Euronet i EPS zgodnie
z zasadami, w tym w zakresie praw przysługujących podmiotowi danych, wskazanymi Pani/Panu w ramach wykonania przeze mnie w imieniu
Euronet i EPS obowiązku informacyjnego w związku z rejestracją Pani/Pana danych osobowych w serwisie wykorzystywanym dla obsługi wpłat.
W spółkach z grupy Euronet został wyznaczony inspektor danych osobowych, z którym można skontaktować się elektronicznie – adres email:
DPO@euronetworldwide.com lub pisemnie – adres do korespondencji: Edificio Amura, C/ Cantabria, 2 – 2ª A-1, 28108 Alcobendas Madrid Spain”.
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Dotyczy Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

