
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY                                                       

Jeśli Twój sklep posiada w ofercie następujący asortyment Ariadny:  pełną ofertę kordonków bawełnianych  

w szafach bądź modułach ekspozycyjnych, szafkę na nici Talia 120/200m ( 198 lub 90 kolorów) lub szafę  

na nici Talia 120/500m (196 lub 98 kolorów), szafkę na nici specjalistyczne (40 kolorów) lub szafkę na nici  

Iris 40N/260m ( 40 kolorów), ekspozytor z muliną (na 330 kolorów) to zgłoś się do programu "ARIADNA - BUTIK".  

Wypełnij formularz: 

Nazwa sklepu.......................................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko właściciela/li sklepu........................................................................................................................................ 

Adres sklepu............................................................................................................................................................................. 

Telefon.................................................................. E-mail........................................................................................................ 

www.................................................................. godziny otwarcia sklepu…………………………………………………………………………… 

Ilość osób pracujących w sklepie…………………………… (potrzebne do wysyłki gadżetów dedykowanych pracownikom).  
Jakie sklep posiada możliwości na ekspozycję podświetlanego kasetonu z logo "ARIADNA BUTIK" o wymiarach 30x70cm, 
proszę zaznaczyć jedną wybraną opcję : 

 kaseton zewnętrzny lub wewnętrzny jednostronny (przywieszony całą jedną stroną nad wejściem do sklepu, czy nad wystawą 
lub do ściany wewnątrz sklepu)*; 

 kaseton zewnętrzny dwustronny (przywieszony jednym bokiem nad wejściem do sklepu lub nad/obok wystawy)*; 
 kaseton wewnętrzny dwustronny  (przywieszony górą na wystawie - widać go z zewnątrz i z wewnątrz sklepu)*. 

* koszty zawieszenia oraz użytkowania kasetonu (pobór prądu) ponosi sklep. 

UWAGA! Długość kabla elektrycznego przy kasetonie wynosi 4 metry, kabel jest zakończony kostką. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ariadna S.A. Fabryka Nici, ul. Niciarniana 2/6, 92-208 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000019179, NIP 728-01-32-248. W celu należytej ochrony danych 
osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: abi@ariadna.com.pl. Pani/Pana dane 
osobowe przetwarzane będą w celach: 1) wykonania umowy lub podjęcia działań przed realizacją umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO; 2) 
marketingowych Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 3) przesyłania informacji handlowych, w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 1) podmioty zewnętrzne wspierające systemy teleinformatyczne Administratora 
oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; 2) organy 
uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 1) w przypadku podpisania umowy, przez okres trwania 
umowy oraz po jej ustaniu, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń 2) w przypadku niepodpisania do czasu ewentualnego dochodzenia roszczeń, a następnie 
niezwłocznie usunięte; 3) w przypadku wyrażenia zgody, do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
Rozporządzenia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, dla których będą przez Administratora 
przetwarzane. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego informacji 
handlowej od Administratora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

 Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Niniejszym potwierdzam prawdziwość podanych informacji oraz akceptuję regulamin programu "ARIADNA -BUTIK".  

 

 

Data....................................................................              Podpis......................................................................................... 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: 
ARIADNA S.A. Fabryka Nici, ul. Niciarniana 2/6, 92-208 Łódź, z dopiskiem "ARIADNA - BUTIK",  
bądź przekazać  go przedstawicielowi Ariadny (agentowi handlowemu, bądź innemu pracownikowi)  
lub przesłać mailem na adres:  market@ariadna.com.pl  


