
  

WNIOSEK O WYDANIE KARTY AGROCARE VOTUM S.A.  

 

Imię i nazwisko/Firma*:  ____________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania*: _______________________________________________________________________ 

Adres korespondencyjny (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)*: ________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

NIP (wypełnić w przypadku zarejestrowanej działalności gospodarczej*: ___________________________ 

Kod pocztowy miejsca prowadzenia upraw: ____________________________________________________ 

Telefon: ________________________________ Adres e-mail: ______________________________________ 

 
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 

z późn. zm.), EX NOBIS sp. z o.o. w  informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EX NOBIS sp. z o.o. z siedzibą w Pilchowicach, Pilchowice 70A, 59-

610 Wleń. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o wydanie karty oraz marketingu 

bezpośredniego usług własnych Dystrybutora karty z zachowaniem praw i wolności osób, których dotyczą.  

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania.  

4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana 

danych dla wypełnienia usprawiedliwionych celów administratora danych osobowych, ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuację, jak również ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w 

celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych. 

5. VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, przetwarza dane osobowe w celu 

realizowania uprawnień Użytkowników Karty na zasadach określonych w Regulaminie Uczestnictwa w Programie Votum 

Agro Care, jako administrator danych osobowych.  
6. Za Pana/Pani zgodą, dane osobowe zawarte we wniosku mogą być przekazane i przetwarzane przez VOTUM S.A. 

w celach marketingowych związanych z przygotowaniem oferty świadczenia usług.  
 

Potwierdzam otrzymanie Regulaminu dystrybucji Kart AGRO CARE VOTUM S.A. oraz Regulaminu 

Uczestnictwa w Programie VOTUM AGRO CARE i akceptuję postanowienia Regulaminów.  

Wyrażam zgodę □ / Nie wyrażam zgody □ na przekazywanie informacji o zmianach ww. Regulaminów w formie 

elektronicznej na podany wyżej adres poczty elektronicznej. 

 

Data ____________________________ Podpis osoby składającej wniosek ________________________ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celach marketingowych 

związanych z przygotowaniem oferty usług, także w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania przez 

VOTUM S.A. oraz następujące podmioty z grupy kapitałowej VOTUM: Protecta sp. z o. o. z siedzibą we 

Włocławku, ul. Kościuszki 16B, lok. 4-5, 87-800 Włocławek, Biuro Ekspertyz Procesowych sp. z o. o. z siedzibą 

we Wrocławiu; ul. Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław. 

 Tak □  Nie □ 

 

Data ____________________________ Podpis osoby składającej wniosek ________________________ 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Votum S.A. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). 

 Tak □  Nie □ 

 

Data ____________________________ Podpis osoby składającej wniosek ________________________ 

 
*  pola wymagane do złożenia wniosku o wydanie karty. 

 


