WNIOSEK O WYDANIE KARTY WJAZDOWEJ
DLA NAJEMCY/PODNAJEMCY
Karty wjazdowe z tytułu najmu/podnajmu
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Wydanie: 1
Data wydania: 31.08.2018

WYPEŁNIA DZIAŁ OBSŁUGI

Hala …………………………. Nr boksu ………………………….
Nazwa Najemcy/Podnajemcy*: ……………………………………………………………………………………………………..
Skrócona nazwa Najemcy/Podnajemcy*: …………………………………………………..………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Województwo: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Powiat: …………………...………………………………………………………………………………………………………………….
NIP: ……………..………………………………… Tel. kontaktowy: …….…………………………………………………………
Adres email: ……………………………………………………………………………………
Profil działalności firmy:


Branża spożywcza



Kwiaty sztuczne / ozdoby



Warzywa-owoce



Producent



Kwiaty żywe / rośliny doniczkowe



Inny profil: ……………………………………………
(jaki?)

Imię i nazwisko osoby lub osób, dla których winny zostać wystawione karty wjazdowe Najemcy/
Podnajemcy*, związane ze stosunkiem najmu/podnajmu* z dnia………………………….. :
1) ……………………………..……………………., tel..............................., email……………...…….……………………..
2) ……………………………..………….…………, tel..............................., email…………………....……………………..

……….….……………………………………………….
Data i podpis Kierownika Działu Obsługi

L.P.

NUMER
KARTY

IMIĘ I NAZWISKO
POSIADACZA
KARTY

WYPEŁNIA DZIAŁ INFORMATYCZNY

WYPEŁNIA NAJEMCA/ PODNAJEMCA*

DATA WYSTAWIENIA KARTY I PODPIS
PRACOWNIKA

DATA ODBIORU KARTY I PODPIS OSOBY
ODBIERAJACEJ

1

2

*- niepotrzebne skreślić.
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KLAUZULA INFORMACYJNA WGRO S.A.
Działając na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informujemy, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest WGRO S.A.
2) WGRO S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod: adresem e-mail:
iod@wgrosa.pl lub telefonem (61) 8763-343.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: związanych ze stosunkiem najmu/podnajmu,
funkcjonowaniem WGRO S.A., statystycznych i poprawy jakości usług WGRO S.A.
4) Podany na stronie pierwszej niniejszego wniosku numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail
wykorzystywany będzie wyłącznie w sytuacjach związanych z funkcjonowaniem WGRO S.A.
5) Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem, że mogą
być one udostępnione podmiotom trzecim:
a) w celu realizacji obowiązków ciążących na WGRO S.A., a wynikających z odrębnych przepisów prawa,
b) o ile okaże się to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 - zaangażowanym przez WGRO S.A.
dostawcy usług IT oraz firmie świadczącej usługi ochrony mienia, osób i monitoringu.
6) Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do 5 lat po
odnotowaniu ostatniej aktywności karty.
8) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Zgoda Najemcy/Podnajemcy* na przetwarzanie danych osobowych
(zgodnie z Dz. Urz. EU L z 2016 r. nr 119, s.1)
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Wielkopolską Gildię Rolno-Ogrodniczą S.A.
z siedzibą przy ul. Franowo 1 w Poznaniu (zwaną dalej WGRO S.A.) moich danych osobowych, w tym mojego
wizerunku w postaci fotografii na karcie wjazdowej w celu wykonania stosunku najmu/podnajmu* i umożliwienia
dostępu do infrastruktury rynku WGRO S.A.
Zastosowanie kart wjazdowych ze zdjęciem wynika z zasad funkcjonowania WGRO S.A. Po wystawieniu
karty wjazdowej fotografia wykonana na potrzeby wystawienia karty zostanie przez WGRO S.A. niezwłocznie
zniszczona. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty niezbędne będzie wykonanie nowego zdjęcia i wydanie
nowej karty.
Brak niniejszej zgody lub jej późniejsze wycofanie jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług
WGRO S.A. i wiązać się będzie z blokadą karty wjazdowej.

………………………………………………………………
(1) data i podpis Najemcy/Podnajemcy*

………………………………………………………………
(2) data i podpis Najemcy/Podnajemcy*

*- niepotrzebne skreślić.
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