
Zgoda na otrzymywanie informacji 
(Wypełnij czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

 

 

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

 

 

E-mail: …...……………………………………………. 

 

 

Ja niżej podpisany/na: 

1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych i marketingowych dotyczących 

działalności Fundacji Jazzu Tradycyjnego z siedzibą w Gliwicach, ul. Jagiellońska 21 w formie 

elektronicznej, tj. za pośrednictwem adresu e-mail, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1422). 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) przez 

Fundację Jazzu Tradycyjnego w celach promocyjnych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). 

3. Oświadczam, że zostałem poinformowany/na o tym, że: 

a) Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Jazzu Tradycyjnego z siedzibą w 

Gliwicach, ul. Jagiellońska 21. 

b) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach promocyjnych i 

marketingowych poprzez przesyłanie informacji promocyjnych i marketingowych dotyczących 

działalności Fundacji Jazzu Tradycyjnego z siedzibą w Gliwicach, ul. Jagiellońska 21 w formie 

elektronicznej, tj. za pośrednictwem adresu e-mail. 

c) Podanie danych osobowych oraz ich przetwarzanie oparte jest o dobrowolnie wyrażoną zgodę. 

d) Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z 

dochodzeniem/obroną roszczeń. 

e) Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej 

wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

f) Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia przeze mnie oświadczenia o cofnięciu 

wyrażonej zgody. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia 

roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w 

powyższej deklaracji zgody. 

g) Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji 

międzynarodowych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

h) Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Oświadczam, iż jestem osobą, która ukończyła 16 rok życia. 

5. Oświadczam, iż jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji 

i danych, wynikającej z art. 233 §1 i §6 Kodeksu Karnego oraz, że wszystkie podane przeze mnie dane 

są prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, oraz moim aktualnym statusem prawnym. 

 

 

 

 
…………………………………………………………………………… 

/podpis/ 


