
 

 

 

Zgoda na przetwarzanie w celach marketingowych 

 

wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na zbieranie i przetwarzanie przez Fundusz Regionu 

Wałbrzyskiego danych osobowych w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie na 

podany adres e-mail i/lub numer telefonu informacji handlowych od Pośrednika Finansowego 

oraz FRW Media Group sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) Udostępniam 

identyfikujący mnie adres elektroniczny oraz numer telefonu:  

[____________   @____________] [_______________________]. 

* właściwe podkreślić 

 

 

……………………………………………

… 

Miejscowość, data i czytelny podpis 

Klienta 

 

Informacje dla osoby, której dane dotyczą  

1. zostałem poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania swoich 

danych osobowych oraz niezależnie od tych uprawnień o prawie do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych, a także o celu ich zbierania oraz 

miejscu ich przechowywania tj. siedzibie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego przy ul. 

Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych. 

2. zostałem poinformowany/a o przysługującym mi, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, 

prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. 

Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej odwołaniem. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że jest 

równie łatwe jak udzielenie zgody.  

3. zostałem poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wniesienia skargi do organu 

nadzoru w wypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. 

4. zostałem poinformowany/a, że nie będę podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych.  

5. zostałem poinformowany, że moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie treści 

marketingowych określonym kanałem komunikacji, bądź do czasu wniesienia sprzeciwu. 

7. zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych została udzielona dobrowolnie. 

8. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO. 

9. zostałem poinformowany/a o administratorze danych osobowych zbieranych i 

przetwarzanych w celach marketingowych oraz o jego danych kontaktowych: 



 

 

 Administrator Danych:  

             Fundusz Regionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Wałbrzychu 

             Adres korespondencyjny:   ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych 

             Telefon Kontaktowy:  +48 74 66 44 810 

              Adres e-mail: biuro@frw.pl 

 

              Inspektor Ochrony Danych: Zofia Nitka 

              Adres korespondencyjny:   ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych  

              Adres e-mail: iod@frw.pl 

 

 

-------------------------------- 

Podpis 
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