BEZPŁATNE SZKOLENIA ON-LINE DLA PRENUMERATORÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Jestem prenumeratorem Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” na 2020 rok
Jestem prenumeratorem miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa” na 2020 rok

Nazwa urzędu/firmy/organizacji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ulica:

Kod pocztowy i miejscowość:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MUNICIPIUM S.A. na potrzeby realizacji zamówienia.
Wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne. Poniższe klauzule są dobrowolne:
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie przez MUNICIPIUM S.A., dla celów marketingowych i promocji towarów
oraz usług ww. Spółki drogą elektroniczną i drogą zwykłą.
□ Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MUNICIPIUM S.A. na wyżej podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych zgodnie z ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), a także na przekazywanie informacji handlowych innymi
sposobami, w szczególności drogą telefoniczną, listową czy faksem, zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1489).
□ Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez MUNICIPIUM S.A. podmiotom współpracującym z MUNICPIUM S.A. w celach
marketingu produktów i usług tych podmiotów.
Administratorem Danych jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna „MUNICIPIUM” z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Marynarska 19A, 02-674
Warszawa, REGON: 006375209. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda powyższa może być w każdej chwili wycofana przez złożenie
stosownego oświadczenia. Dane powyższe przetwarzane będą do momentu wyrażenia sprzeciwu lub momentu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń, to jest przez 10 lat od daty konferencji (motyw 52, art. 9 ust. 2 lit. f, art. 17 ust. 3 lit. e RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej; prawo do
sprostowania (poprawiania) danych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych udostępnionych
Administratorowi w formacie do odczytu maszynowego; prawo do usunięcia danych, jeśli dane Pana/Pani nie są już niezbędne do celów, w których
zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do dalszego ich przetwarzania, np. w celu realizacji obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń
lub obrony roszczeń (motyw 52, art. 9 ust. 2 lit. f, art. 17 ust. 3 lit. e RODO); prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

…………………………………………………………………..
(data)

……………………………………………………………
(podpis)

Wypełniony czytelnie formularz należy wysłać na adres: klub@municipium.com.pl

