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Karta  zgłoszenia sponsorskiego do projektu pt. 
„Wykup Foteli Konesera w przestrzeni NFM” 

Sezon 2015/2016

1. DANE KONESERA

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

2. WYBRANY PAKIET

500 zł

Treść napisu: imię i nazwisko, dedykacja, nazwa firmy

Metoda płatności: 

przelew

Dane osobowe z formularza będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do uczestniczenia 
w programieoraz przesyłania informacjizwiązanych z działalnościąNarodowego ForumMuzyki we Wrocła-
wiu,zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, z zachowaniem postanowień
Ustawy dotyczących gwarancji wglądu do danych, poprawiania danych i ochrony przetwarzania danych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu produktów i usług Narodowego Forum 
Muzyki i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celach marketingo-
wych oraz na zamieszczenie ich w bazie danych Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, zgodnie 
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od Narodowego Forum Muzyki z siedzibą 
we Wrocławiu (50-071) Wrocław, plac Wolności 1, wpisanej do Rejestru instytucji kultury prowadzonego 
przez Gminę Wrocław nr RIK 38/2014.

Wyrażamzgodęna rejestrowanie mojego wizerunku w kontekście uczestnictwawprogramie NFM, oraz na 
nieodpłatną publikację tego wizerunku poprzez umieszczanie moich zdjęć oraz zdjęć tabliczki na poręczy 
fotela, przez czas nieokreślony, na stronie internetowej www.nfm.wroclaw.pl, na profilu oficjalnym NFM 
na Facebooku.

Podpis koordynatora Programu Podpis Konesera NFM

Podpis jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu projektu sponsorskiego pn. "Wykup Foteli Konesera w przestrzeni  
NFM", jak również zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

1 000 zł

1 500 zł

5 000 zł

Tytuł wpłaty: FOTEL KONESERA
Nr konta: 27 1020 5226 0000 6002 0422 5009

10 000 zł

pl. Wolności 1
50-071 Wrocław
www.nfm.wroclaw.pl
tel.:+48 71 342 20 01
fax.:+48 71 330 52 12


