
Zgłoszenie do programu partnerskiego  

„Fotel Konesera w przestrzeni NFM” 

 

1. Dane Konesera: 

Imię i nazwisko/ Nazwa firmy: …………………………………………………..….. 

Adres: ……………………………………………………….…..……………………. 

Nr telefonu: ...………………………………………………...………………………. 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………….… 

 

2. Wybrany pakiet: 

 

 

 

 

 

 

3. Treść napisu:  imię  i    nazwisko,  wybrany tekst, nazwa   

firmy 

 

4. Metoda płatności: 

 

przelew  

 

Tytuł wpłaty: FOTEL   KONESERA 

Nr konta: 40 1020 5242 0000 2202 0182 3731 

Dane do przelewu: Narodowe Forum Muzyki im, Witolda Lutosławskiego, 
plac Wolności 1, 50-071 Wrocław 

Informuję, że:   

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda 

Lutosławskiego, pl. Wolności 1, Wrocław, wpisanej do Rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Gminę Wrocław nr RIK 38/2014, zwana dalej NFM; NFM prowadzi 

operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

2) IOD NFM jest Piotr Schmidt (Piotr.schmidt@nfm.wroclaw.pl).  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w programie oraz 

przesyłania informacji związanych z działalnością Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu 

1 000 zł  

2 000 zł  

5 000 zł  

10 000 zł  

mailto:Piotr.schmidt@nfm.wroclaw.pl


na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO ze względu na konieczność prowadzenia 

marketingu własnych produktów i usług na rzecz widzów NFM.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane na nośnikach DS. w przestrzeni NFM, materiałach 

drukowanych, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej NFM  

5) NFM nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich,  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizowania Programu,  

7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od NFM sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania 

przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również ma 

Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w innych niż 

podane wyżej celach  lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.  

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

Oświadczenie  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu przez NFM w celu uczestniczenia w programie oraz 

przesyłania informacji związanych z działalnością Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.  

2. Wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku w kontekście uczestnictwa w programie 

NFM oraz na nieodpłatną publikację, przez czas nieokreślony, na stronie internetowej 

www.nfm.wroclaw.pl, na profilu oficjalnym NFM na Facebooku. Podaję dane osobowe 

dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania lub żądania usunięcia. 
 

            Podpis koordynatora                                                             Podpis Konesera 

 

_________________________                                                  ________________________ 

http://www.nfm.wroclaw.pl/

