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Formularz udziału w Programie „Poleć mieszkanie w inwestycji Willbud i odbierz 3000 zł” 

 Niniejszym zgłaszam wniosek o przystąpienie do Programu „Poleć mieszkanie w inwestycji Willbud i odbierz 3000 
zł”, (dalej: „Program”), którego organizatorem jest Spółka WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Śląskiej 
35/37, 81-310 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000719262, NIP 5862327977, REGON: 369506340 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI 

1. Rekomendujący 

a. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………….……………..….. 

Dane do deklaracji podatkowej 

DATA URODZENIA  

ADRES ZAMIESZKANIA  

NIP / PESEL  

URZĄD SKARBOWY  

Dane kontaktowe 

NUMER TELEFONU  

ADRES E-MAIL  

ADRES DO KORESPONDENCJI  

DATA WYPEŁNIENIA FORMULARZA  

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO  

POLECANA INWESTYCJA  

 

W przypadku zmiany powyższych danych zobowiązuje się poinformować o tym organizatora programu do końca 1-go miesiąca 

następującego po roku, w którym została wypłacona nagroda. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Formularzu Rekomendacji Programu, przez Organizatora i 

Współorganizatorów (wymagane). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług przez Organizatora i 

Współorganizatorów, w szczególności na informowanie mnie o ofertach i aktualnościach, analizowanie moich osobistych preferencji, aktywności 

i zainteresowań, aby przedstawić najtrafniej dopasowane treści i oferty (profilowanie), w tym na tworzenie mojego profilu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania przez Organizatora i Współorganizatorów  (marketing 

bezpośredni), za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany przeze mnie w Formularzu Rekomendacji Programu adres e-mail lub 

poprzez komunikację za pomocą telefonu i wiadomości SMS na podany przeze mnie w w/w formularzu numer telefonu. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania (obowiązkowe); 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych ( obowiązkowe). 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Data i podpis Rekomendującego 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH REKOMENDUJĄCEGO 

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych na potrzeby Programu „Poleć mieszkanie w inwestycji Willbud i odbierz 3000 zł” są: 

1.1 WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37, 81-310 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000719262, NIP 

5862327977, REGON: 369506340, tel: +48 572 36 12 13. Email: klient@willbud.pl  

 dalej łącznie zwani Współadministratorami lub z osobna Administratorem. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

a) udzielonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO): 

− w celu realizacji Programu „Poleć mieszkanie w inwestycji Willbud i odbierz 3000 zł” (dalej: Program), w tym przyjęcia 

zgłoszeń, bieżącego kontaktu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, 

− w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz marketingu produktów i usług Organizatora i 

Współorganizatorów, profilowanie i tworzenie profilu; 

− przesyłania przez Organizatora i Współorganizatorów informacji marketingowych oraz handlowych, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telefonu i wiadomości SMS/MMS. 

b) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (art. 6 ust. 1 lit RODO), w celu realizacji 

Programu, 

c) obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) z związku z przepisami podatkowymi, w celu prowadzenia rozliczeń 

należności publicznoprawnych, 

d)  (art. 6 ust. 1 lit f RODO)  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym dochodzenia roszczeń, 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest wymagane do uczestnictwa w Programie. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane te są 

przetwarzane. W przypadku gdy przetwarzamy  dane osobowe na podstawie: 

a) udzielonej zgody: dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych do czasu cofnięcia 

zgody, wniesienia sprzeciwu bądź żądania usunięcia danych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej; 

b) konieczności podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy: dane  przechowywane są 

przez okres obowiązywania Programu, do momentu jego rozstrzygnięcia; 

c) ciążącego obowiązku prawnego: dane przechowywane są przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązku 

podatkowego, nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, wynikającego z obowiązujących 

przepisów prawa; 

d) prawnie uzasadnionego interesu: dane przechowywane są do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, gdy  dane są niekompletne lub 

nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, 

żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody marketingowej lub prawnie uzasadnionego interesu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania prawem, którego 

dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.  

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione za zgodą innym Administratorom (np. podmiotom powiązanym, podmiotom 

przetwarzającym  dane na  zlecenie Organizatora lub Współorganizatorów (np. agencjom marketingowym, podmiotom 

obsługującym systemy teleinformatyczne) oraz gdy zajdzie obowiązek przekazania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

7. W przypadku  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe dotyczące 

preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystane jako podstawa do podjęcia 

zautomatyzowanych decyzji, w celu określenia możliwości sprzedażowych dla Organizatora i Współorganizatorów, w tym 

mogą służyć profilowaniu.  

8. Aktualnie dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów spoza EOG.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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2. Osoba Rekomendowana 

IMIĘ I NAZWISKO  

DATA URODZENIA  

ADRES ZAMIESZKANIA  

TELEFON  

ADRES E-MAIL  

NIERUCHOMOŚĆ, KTÓRA MA BYĆ 
NABYTA 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Formularzu Rekomendacji Programu, przez Organizatora i 

Współorganizatorów (wymagane). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług przez Organizatora i 

Współorganizatorów, w szczególności na informowanie mnie o ofertach i aktualnościach, analizowanie moich osobistych preferencji, aktywności 

i zainteresowań, aby przedstawić najtrafniej dopasowane treści i oferty (profilowanie), w tym na tworzenie mojego profilu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania przez Organizatora i Współorganizatorów (marketing 

bezpośredni), za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany przeze mnie w Formularzu Rekomendacji Programu adres e-mail lub 

poprzez komunikację za pomocą telefonu i wiadomości SMS na podany przeze mnie w w/w formularzu numer telefonu. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania (obowiązkowe); 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych ( obowiązkowe). 

 

 

…………………………………………………………………… 

Data i podpis Rekomendowanego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH REKOMENDOWANEGO 

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych na potrzeby Programu „Poleć mieszkanie w inwestycji Willbud i odbierz 3000 zł” są: 

1.1 WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37, 81-310 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000719262, NIP 

5862327977, REGON: 369506340, tel: +48 572 36 12 13. Email: klient@willbud.pl,  

 dalej łącznie zwani Współadministratorami lub z osobna Administratorem. 

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

 a) udzielonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO): 

− w celu realizacji Programu „Poleć mieszkanie w inwestycji Willbud i odbierz 3000 zł” (dalej: Program), w tym 

przyjęcia zgłoszeń, bieżącego kontaktu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, 

− w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz marketingu produktów i usług Organizatora i 

Współorganizatorów, profilowanie i tworzenie profilu; 

− przesyłania przez Organizatora i Współorganizatorów informacji marketingowych oraz handlowych, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telefonu i wiadomości SMS/MMS. 

b) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (art. 6 ust. 1 lit RODO), w celu realizacji 

Programu, 

c) (art. 6 ust. 1 lit f RODO)  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym dochodzenia roszczeń, 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest wymagane do uczestnictwa w Programie. 
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4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane te są 

przetwarzane. W przypadku gdy przetwarzamy  dane osobowe na podstawie: 

a) udzielonej zgody: dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych do czasu cofnięcia 

zgody, wniesienia sprzeciwu bądź żądania usunięcia danych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej; 

b) konieczności podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy: dane  przechowywane są 

przez okres obowiązywania Programu, do momentu jego rozstrzygnięcia; 

c) prawnie uzasadnionego interesu: dane przechowywane są do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, gdy  dane są niekompletne lub 

nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, 

żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody marketingowej lub prawnie uzasadnionego interesu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania prawem, którego 

dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.  

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione za zgodą innym Administratorom (np. podmiotom powiązanym, podmiotom 

przetwarzającym  dane na  zlecenie Organizatora lub Współorganizatorów (np. agencjom marketingowym, podmiotom 

obsługującym systemy teleinformatyczne) oraz gdy zajdzie obowiązek przekazania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

7. W przypadku  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe dotyczące 

preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystane jako podstawa do podjęcia 

zautomatyzowanych decyzji, w celu określenia możliwości sprzedażowych dla Organizatora i Współorganizatorów, w tym 

mogą służyć profilowaniu.  

8. Aktualnie dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów spoza EOG.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

…………………………………………………………………… 

Data i podpis Rekomendowanego 

 

 

 

 

 

 


