
 

 

Załącznik nr 1 do Umowy o współpracy w zakresie obsługi programu „UNIMOT Klub+”  
Załącznik nr 2 do Regulaminu programu „UNIMOT KLUB+” 
 

 
FORMULARZ REJESTRACYJNY 

do programu lojalnościowego dla akcjonariuszy UNIMOT S.A. 

„UNIMOT KLUB+” 

 

Dane podstawowe: 

Pani/Pan*: 

 

Imię*:  Nazwisko*: 

 
 

 

PESEL*:  

             

W przypadku osoby nieposiadającej PESEL – numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 

Adres zamieszkania: 

Ulica*:  Nr domu*:  Nr mieszkania: 

     

Kod pocztowy*:  Miejscowość*: Kraj*: 

     

 

Adres do korespondencji – jeśli inny niż adres zamieszkania: 

Ulica:  Nr domu:  Nr mieszkania: 

     

Kod pocztowy:  Miejscowość: Kraj: 

     

 

Dane kontaktowe: 

Adres e-mail*:  Numer telefonu*: 

   

 

* dane wymagane do dokonania rejestracji (zgłoszenia chęci członkostwa) w programie lojalnościowym dla akcjonariuszy 

UNIMOT S.A. ustanowionym pod nazwą „UNIMOT KLUB+”. 

 



 

 

 

Wszystkie zwroty pisane w Formularzu wielką literą, o ile w jego treści nie wskazano inaczej, mają 

znaczenie nadane im w Regulaminie programu lojalnościowego dla akcjonariuszy UNIMOT S.A. 

ustanowionego pod nazwą „UNIMOT KLUB+”. 

 

[W przypadku formularza bezpośrednio na stronie internetowej UNIMOT S.A., dodatkowo:] 

 

Liczba posiadanych Akcji: 
 

  
 

Okres, przez który posiadam wskazane wyżej Akcje:  

 

Załącz plik: Zaświadczenie o posiadanych Akcjach (należycie sporządzony i autoryzowany przez Twój 

dom maklerski dokument, pozwalający w sposób jednoznaczny i niewątpliwy na formalne 

zweryfikowanie i potwierdzenie stanu i czasu posiadania Akcji). 

 

1. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu programu lojalnościowego dla 

akcjonariuszy UNIMOT S.A. „UNIMOT KLUB+” 

** Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem programu lojalnościowego dla 

akcjonariuszy UNIMOT S.A. „UNIMOT KLUB+” oraz akceptuję jego treść. Jestem świadoma/y, 

że uzyskując członkostwo w Klubie zawieram z UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem umowę 

o członkostwo w Klubie, na zasadach określonych w Regulaminie. Jednocześnie jestem 

świadoma/y, że dokonanie za pośrednictwem Formularza zgłoszenia chęci członkostwa w Klubie 

nie jest równoznaczne z uzyskaniem członkostwa w Klubie. 

 

2. Dobrowolna zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie przez UNIMOT S.A. informacji handlowych (w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 

2020 r. poz. 344 ze zm.), dotyczących UNIMOT S.A. i jego podmiotów zależnych, z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie 

informacji handlowych na podany przeze mnie w Formularzu adres e-mail lub numer telefonu. 

 

3. Dobrowolna zgoda na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  

Wyrażam dobrowolną zgodę na używanie przez UNIMOT S.A. telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 

r. Prawo telekomunikacyjne t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.) dla celów marketingu 

bezpośredniego dotyczącego UNIMOT S.A. i jego podmiotów zależnych, w szczególności na 

podany przeze mnie w Formularzu adres e-mail lub numer telefonu. 



 

 

 

Każda z powyższych dobrowolnych zgód (pkt 2 i pkt 3), może być w dowolnym momencie wycofana poprzez złożenie 

oświadczenia bezpośrednio UNIMOT S.A. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

[W przypadku formularza składanego przez Dom Maklerski Współpracujący, dodatkowo:] 

 

4. Upoważnienie dla Domu Maklerskiego Współpracującego 

** Wyrażam dobrowolną zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w 

Formularzu przez [____] spółce UNIMOT S.A., która staje się niezależnym administratorem 

udostępnionych danych osobowych. Oświadczam, że powyżej określona zgoda na udostępnienie 

moich danych osobowych spółce UNIMOT S.A. jest dobrowolna, a brak zgody na udostępnienie 

danych osobowych zawartych w Formularzu uniemożliwi dokonanie rejestracji (zgłoszenia chęci 

członkostwa) i uzyskanie członkostwa w programie lojalnościowym dla akcjonariuszy UNIMOT 

S.A. pod nazwą „UNIMOT KLUB+”. 

 

** Wyrażam zgodę na cykliczne sporządzanie i przesyłanie do UNIMOT S.A. z siedzibą w 

Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A (47-120 Zawadzkie), wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, informacji potwierdzającej stan 

posiadania Akcji spółki UNIMOT S.A. na moim rachunku/-ach papierów wartościowych 

prowadzonym/-ych w Domu Maklerskim Współpracującym (o figurowaniu w zestawieniu Domu 

Maklerskiego Współpracującego), zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie programu 

lojalnościowego dla akcjonariuszy UNIMOT S.A. „UNIMOT KLUB+” i upoważniam niniejszym 

Dom Maklerski BOŚ S.A. do przekazywania ww. informacji do spółki UNIMOT S.A. 

 

Sporządzenie i przesyłanie do UNIMOT S.A. ww. informacji jest niezbędne do umożliwienia mi 

członkostwa w programie lojalnościowym dla akcjonariuszy UNIMOT S.A. pod nazwą 

„UNIMOT KLUB+” organizowanym przez UNIMOT S.A. dla akcjonariuszy indywidualnych. 

 

Oświadczam, że jestem świadoma/y, że ww. informacja potwierdzająca stan posiadania Akcji 

spółki UNIMOT S.A. na moim rachunku papierów wartościowych stanowi tajemnicę zawodową 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 9 

grudnia 2019 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.). 

 

Jestem świadoma/y, że mam prawo do cofnięcia niniejszego Upoważnienia dla Domu 

Maklerskiego Współpracującego w dowolnej chwili, co jest równoznaczne z rezygnacją z 

członkostwa w Klubie na zasadach i ze skutkami określonymi w Regulaminie programu 



 

 

lojalnościowego dla akcjonariuszy UNIMOT S.A. „UNIMOT KLUB+”. Złożenie przez Członka 

Klubu rezygnacji z członkostwa w Klubie jest równoznaczne z obowiązkiem odwołania 

Upoważnienia dla Domu Maklerskiego. 

 

 

** oświadczenia i upoważnienia wymagane do dokonania rejestracji (zgłoszenia chęci członkostwa) i uzyskania 

członkostwa w programie lojalnościowym dla akcjonariuszy UNIMOT S.A. pod nazwą „UNIMOT KLUB+” 

  



 

 

Klauzula informacyjna RODO 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”), informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Akcjonariusza/Kandydata/Członka Klubu jest Organizator: 

UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A (47-120 Zawadzkie), wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000382244, NIP: 7561967341 

(„Organizator” lub „UNIMOT S.A.”), kontakt we wszelkich sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych: odo1@unimot.pl. 

2. Warunkiem uzyskania członkostwa w Klubie jest dokonanie przez Akcjonariusza prawidłowego 

zgłoszenia za pośrednictwem Formularza, co skutkuje uzyskaniem statusu Kandydata. 

Akcjonariusz dokonując za pośrednictwem Formularza zgłoszenia członkostwa w Klubie 

oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść, w tym zasady przetwarzania 

przez Organizatora jego danych osobowych, w tym danych kontaktowych, podanych przez niego 

w Formularzu oraz jest świadomy, że przystępując do Klubu zgadza się na członkostwo w Klubie 

i na zasadach określonych w Regulaminie uzyskuje status Członka Klubu. 

3. Akcjonariusz przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 

powyżej jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uzyskania statusu 

Kandydata, a następnie członkostwa w Klubie. 

4. Dane osobowe Kandydata/Członka Klubu będą przetwarzane: 

4.1. w celu wykonania umowy polegającej na zorganizowaniu i prowadzeniu Klubu przez 

Organizatora, na zasadach określonych w Regulaminie (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. 

b) RODO); 

4.2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu 

rachunkowości (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

4.3. w celach statystycznych i archiwalnych Organizatora będących realizacją prawnie 

uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);  

4.4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na ewentualnym 

ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, (podstawa prawna z 

art. 6 ust. 1 lit f) RODO); 

4.5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na marketingu 

bezpośrednim (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 



 

 

4.6. w przypadku wyrażenia przez Kandydata/Członka Klubu dodatkowej zgody na 

przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, UNIMOT S.A. może 

przekazywać Członkowi Klubu niezwiązane z funkcjonowaniem Klubu informacje 

handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez 

Członka Klubu adres e-mail lub numer telefonu komórkowego (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO).  

5. Odbiorcami danych osobowych Kandydata/Członka Klubu mogą być właściwe organy 

administracji publicznej oraz podmioty trzecie współpracujące z Organizatorem w zakresie 

niezbędnej obsługi i realizacji Klubu:  

5.1. inni administratorzy, którzy przetwarzają udostępnione przez Organizatora dane osobowe 

we własnym imieniu: 

5.1.1. podmioty świadczące usługi pocztowe lub usługi kurierskie związane z obsługą Klubu; 

5.1.2. inne podmioty, dla których do świadczenia Benefitów lub innej współpracy przy 

Klubie, konieczne jest administrowanie danymi osobowymi Członka Klubu. 

5.2. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Organizatora: 

5.2.1. Partnerzy Klubu lub inne podmioty współpracujące przy Klubie, gdy jest to niezbędne 

do realizacji celów określonych w Regulaminie; 

5.2.2. podmioty świadczące usługi związane z obsługą Klubu, gdy jest to niezbędne do 

realizacji celów określonych w Regulaminie; 

5.2.3. podmioty realizujące obsługę księgową i doradcy prawni; 

5.2.4. dostawcy systemów informatycznych i usług IT (w tym firmy hostingowe, serwisowe, 

programistyczne). 

6. Dane osobowe Kandydata/Członka Klubu będą przetwarzane: 

6.1. dane osobowe Członka Klubu, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

wyłącznie dla potrzeb członkostwa w Klubie będą przetwarzane przez okres obowiązywania 

umowy pomiędzy Członkiem Klubu a UNIMOT S.A. na członkostwo w Klubie, a także do 

czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy do czasu upływu 

ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy oraz z zastrzeżeniem 

właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

6.2. do momentu złożenia sprzeciwu – w przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie 

uzasadnionego interesu Organizatora; 

6.3. dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele promocyjne i marketingu 

bezpośredniego będą przetwarzane do czasu wycofa udzielonej zgody – zgoda może być w 

każdej chwili odwołana, z zastrzeżeniem, że dyspozycja ta nie będzie miała wpływu na 

działania, które podejmowane były w oparciu o wcześniej wyrażoną zgodę. 



 

 

7. Dane osobowe Kandydata/Członka Klubu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 

organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

8. W oparciu o dane osobowe Kandydatów/Członków Klubu, Organizator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 

RODO. 

9. W odniesieniu do przekazanych Organizatorowi danych osobowych, Kandydatowi/Członkowi 

Klubu przysługuje prawo do: 

9.1. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, uzyskania kopii 

danych, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

9.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora; 

9.3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Członek Klubu 

uzna, że Organizator, podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO 

lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Realizacja praw Kandydata/Członka Klubu odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku 

pod adres Organizatora określony w pkt 1 powyżej. 

 

 
 


