
Klub Hodowcy Nero Gold      

Formularz Uczestnictwa 
 

Dane kontaktowe: 

Imię: …................................................. Nazwisko: ….......................................................................... 

Adres: …................................................................................................................................................ 

Kod pocztowy: …................................ Miasto/Miejscowość: ….......................................................... 

Tel. kontaktowy: …............................. www/e-mail: …........................................................................ 

Dane hodowli: 

Przydomek hodowlany: …..................................................................................................................... 

Numer rejestracyjny przydomka: …...................................................................................................... 

Rasa/rasy hodowanych psów: …............................................................................................................ 

Ilość suk/psów w hodowli: …................................................................................................................ 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem „Klubu Hodowcy Nero Gold” i akceptuję niniejszym jego postanowienia. 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, zwane dalej RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

administratora danych osobowych, tj. firmę Smacznachwila.pl P.Bania Sp.j. zawartych w formularzu zgłoszeniowym do Klubu Hodowców Nero 

Gold oraz danych dotyczących miotu i/lub karty miotu w celach związanych z Członkostwem w ww. Klubie i uzyskiwaniem korzyści 

wynikających z członkostwa w ww. Klubie. 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany iż niniejsza zgoda jest dobrowolna i posiadam wiedzę, że może być w każdym momencie 

odwołana, poprzez oświadczenie pisemne złożone w siedzibie ww. administratora danych osobowych lub e-mailowe wysłane na adres: 

sklep@nerogold.pl, koniecznie z tematem wiadomości: „odwołanie zgody”. Możliwe jest także telefoniczne odwołanie zgody, które jednak ma 

prawo zostać potwierdzone w sposób pisemny przez administratora danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości oświadczenie dot. prawa do 

wglądu do swoich danych osobowych oraz wykonania wszelkich praw wynikających zapisów artykułów 12 – 22 RODO, w tym ich 

przeglądania, poprawiania lub zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania w zakresie dotyczącym niniejszej zgody. Obowiązek 

mogę wykonać w siedzibie Smacznachwila.pl P.Bania Sp.J. w Rzeszowie, ul. Armii Krajowej 4a od poniedziałku do piątku w godzinach od 

10.00 do 18.00. 

 

Data: …................................ Podpis hodowcy: …............................................................................... 

 

WAŻNE UWAGI: 

1. Wypełniony Formularz Uczestnictwa wraz z kopią potwierdzenia rejestracji przydomka hodowlanego należy dostarczyć 

listownie do siedziby firmy Smacznachwila.pl P.Bania Sp. j., ul. Armii Krajowej 4a, 35-307 Rzeszów (dane kontaktowe 

na www.nerogold.pl) lub przesłać na adres poczty elektronicznej: sklep@nerogold.pl. 

2. Przesłanie Formularza Uczestnictwa nie jest równoznaczne z przystąpieniem do Klubu Hodowcy Nero Gold. 

Potwierdzeniem przystąpienia do KHNG jest otrzymanie dokumentu z numerem członkowskim Klubu Hodowcy Nero 

Gold. 

Wersja 1.2 z 06.04.2020 r., Smacznachwila.pl Sp. j. 2020 


