Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Poleceń
Wzór ankiety dla polecanego

Polecający

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer telefonu

Adres e-mail

Kod polecającego

Polecany

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer telefonu

Adres e-mail

Oświadczam, że
Tak

Nie

Zapoznałem/-am się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Programu Poleceń. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się
pod adresem: regulacje.columbusenergy.pl *

Tak

Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Columbus Energy S.A. w celach związanych z obsługą i realizacją Programu Poleceń.

ZGODA NA MARKETING COLUMBUS ENERGY S.A:
zgodę na otrzymywanie od Columbus Energy S.A.
drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres lub numer, za pomocą:

Wyrażam /nie wyrażam
(Prosimy o zaznaczenie odpowiednich pól w kolumnie obok.)

e-mail

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

SMS

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

MMS

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

drogą telefoniczną, za pomocą:
telefonu na podany przeze mnie numer, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących:
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody
informacji i treści handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług Columbus Energy S.A.
ZGODA NA MARKETING PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z COLUMBUS ENERGY S.A:
zgodę na otrzymywanie od podmiotów powiązanych z Columbus Energy S.A.:
COLUMBUS ELITE S.A. z siedzibą w Krakowie;
VOLTIKA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
GoBiznes Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie ;
NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie
drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres lub numer, za pomocą:
Wyrażam /nie wyrażam
(Prosimy o zaznaczenie odpowiednich pól
w kolumnie obok.)

e-mail

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

SMS

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

MMS

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

drogą telefoniczną, za pomocą:
telefonu na podany przeze mnie numer, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących:
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody
informacji i treści handlowych i marketingowych dotyczących produktów lub usług wybranych przeze
mnie ww. podmiotów.
Państwa dane osobowe potrzebne do przesyłania informacji handlowych (imię, nazwisko, adres e-mail) zostaną przekazane, w zależności od zaznaczonych przez Państwa pól: COLUMBUS
ELITE S.A., VOLTIKA sp. z o.o., GoBiznes Sp. z.o.o., NEXITY Global S.A. jako odrębnym administratorom.
Zostałem/-am poinformowana, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Data i czytelny podpis Polecanego

tel. 22 123 04 44

mail: bok@columbusenergy.pl

Columbus Energy S.A.

ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
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W formularzu, który znajduje się powyżej, ma Pan/Pani możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych od Columbus Energy S.A. oraz podmiotów wchodzących w skład grupy
kapitałowej Columbus Energy: Columbus Elite S.A., VOLTIKA sp. z o.o., GoBiznes sp. z o.o., NEXITY Global S.A. Może Pan/Pani wyrazić zgodę na rzecz wszystkich tych spółek lub tylko niektórych
z nich – w zależności od swojego wyboru. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a każda zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie ta
spółka, na rzecz której udzielił/-a Pan/Pani zgody na otrzymywanie treści marketingowych. W wypadku, gdy udzieli Pan/Pani zgody na rzecz więcej niż jednej z tych spółek - każda spółka na rzecz
której została udzielona zgoda będzie odrębnym administratorem Pana/Pani danych osobowych.
Dane spółek na rzecz których może Pan/Pani udzielić zgody na otrzymywanie treści marketingowych:
•

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków), adres e-mail: bok@columbusenergy.pl; telefon: 725 400 117; Inspektor Ochrony Danych: iod@columbusenergy.pl;

•

Columbus Elite S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków), telefon: 725 400 117; e-mail: biuro@columbuselite.pl; wyznaczono Inspektora Ochrony Danych: iod@columbuselite.pl;

•

Voltika sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Szlak 65, 31-153 Kraków), telefon: 725 400 117, adres e-mail: biuro@voltika.com

•

GoBiznes sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków), telefon: 725 400 117, adres e-mail: bok@columbusenergy.pl,

•

NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie, (ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków), adres email: odo@nexity.io.

tel. 22 123 04 44

mail: bok@columbusenergy.pl

Columbus Energy S.A.

ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
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