
Załącznik nr 18 do uchwały zarządu 7/06/2020 
z dnia 26 czerwca 2020 r. 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie 
z usług przedsiębiorcy Podlaskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. z siedzibą w Łomży przy ul. Gen. 
Władysława Sikorskiego 166, 18-400 Łomża, w szczególności na otrzymywanie od Podlaskiego Funduszu 
Rozwoju Sp z o. o. informacji o treściach marketingowych oraz handlowych w formie: 

 Elektronicznej (e-mail, sms, mms) 

 Połączeń głosowych (rozmowy telefoniczne) 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją w każdym momencie wycofać. 

 

Miejscowość: …………………….., dnia…………………………….                              …………………………………………………  

          /podpis/ 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO1  

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Fundusz Rozwoju Spółka z o.o. z 

siedzibą w Łomży przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166/1.11 
3) Z administratorem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych przez e-mail: biuro@pfr.org.pl, tel: 862181389 lub pisemnie na adres 
siedziby. 

4) Z Inspektorem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować telefonicznie pod numerem 
862181389 lub poprzez email: iod@pfr.org.pl 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, na podstawie Pani/Pana 
dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

6) Administrator nie planuje przekazywać Pani/ Pana danych osobowych innym odbiorcom, także 
odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na 
przetwarzanie danych;  

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 

9) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę na podanie danych 
osobowych może Pani/Pan cofnąć w każdym czasie; 

11) Nie będzie podlegać Pan/Pani decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny 
sposób istotnie na Państwa wpływa; 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 


