
 

 

 

Formularz rejestracji wózka i przedłużenia gwarancji 
 
Numer Fabryczny 1)*) 

Data zakupu 2)*) 

Model wózka 1)*) 

Nazwa Sklepu *) 

Adres Sklepu *) 

Miejscowość *) 

Imię 

Nazwisko 

Ulica 

Kod pocztowy 

Miejscowość 

Województwo 

Wiek pacjenta *) 

Numer telefonu *) 

Adres e-mail 

Twoja opinia dotycząca wózka 
 
 
 
 
 
 

 
Objaśnienia 
* Pole obowiązkowe do wypełnienia; 1) należy wpisać z karty gwarancyjnej; 2) należy wpisać z FV, paragonu, 
karty gwarancyjnej; 
Jeśli wózek nie został zakupiony bezpośrednio od Producenta należy wypełnić dane miejsca nabycia. 

 

 

 



 

 

 *Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail treści marketingowych, takich jak oferty 

handlowe, informacje o produktach, usługach i promocjach WSR Comfort sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krzywej 23 (60-

118) w Poznaniu należącej do spółek z grupy Dalpo z siedzibą w Poznaniu, ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań (dalej: 

”Dalpo”). 

 

 *Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny ze strony WSR Comfort sp. z o.o. dotyczący informacji o produktach, usługach, 

promocjach WSR Comfort sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krzywej 23 (60-118) w Poznaniu należącej do spółek z grupy Dalpo 

z siedzibą w Poznaniu, ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań (dalej: ”Dalpo”). 

 

 *Niniejszym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (dalej jako: RODO) wyrażam dobrowolną, 

nieodpłatną, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich w zakresie 

imienia, nazwiska, przez Dalpo Poland sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-118), ul. Miedziana 3. (dalej jako: 

Administrator). Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach: 

 

1) w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych, w tym podczas promocji i akcji zwiększających rozpoznawalność 

Administratora; 

2) w celu prowadzenia strony internetowej i serwisu internetowego Administratora; 

3) w celu prowadzenia profili na portalach społecznościowych Administratora w tym w portalu Facebook. 

 

Jednocześnie oświadczam, że przed wyrażeniem powyższej zgody zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej (druga 

strona dokumentu), w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz uprawnieniach 

przysługujących mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Administratora. 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest WSR Comfort sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krzywej 23 (60-118) w Poznaniu należąca do 

spółek z grupy Dalpo z siedzibą w Poznaniu, ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań (dalej: ”Dalpo”). Administrator wyznaczył Inspektora ochrony 

danych, z którym można skontaktować się pod adresem iod@dalpo.pl. Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania 

przesyłanego za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora, na podstawie prawnie 

uzasadnianego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem wiadomości 

elektronicznych e-mail i/lub powiadomień telefonicznych (SMS/MMS), na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres: 

• dla danych pozyskanych poprzez formularz kontaktowy do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jednak nie 

dłużej niż 6 miesięcy liczone od dnia ostatniego kontaktu. 

• dla danych zbieranych na potrzeby przesyłania treści marketingowych – do czasu wycofania zgody z zastrzeżeniem, że to 

wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej 

odwołaniem. 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora wyłącznie zaufanym odbiorcom świadczącym na jego rzecz usługi z zakresu 

obsługi wybranych systemów i rozwiązań informatycznych oraz innym spółkom z grupy Dalpo Poland. Dane osobowe nie będą przekazywane 

poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwo 

prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi 

udzielnie odpowiedzi na przesłaną wiadomość. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

mailto:iod@dalpo.pl

