
ZLECENIE emisji  ogłoszenia na kanale informacyjnym TV AZART i INTERNET  
 

Data: ……………….…………………..  

Emisja od dnia …………….…………………………………….. do dnia …………….…………………………………….. 

Nazwisko i imię, adres 

zamieszkania  

lub nazwa firmy, NIP,     

adres firmy 

 

Czas emisji        ............ tydzień / tygodni 
 

Strona  1 
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce z siedzibą  w Praszce, ul. A. Mickiewicza 18, 46-320 Praszka, adres 

poczty elektroniczne: smpraszka@interia.pl, zwana dalej Administratorem.   

2. Z inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@smpraszka.nazwa.pl 

3. Pani/Pana dane kontaktowe będą przetwarzane: 
a.  w celu realizacji zlecenia emisji ogłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. B RODO)  przez okres jej trwania, oraz później:  

• w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, 

dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z podpisaną umową przez okres do wygaśnięcia tych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. F 
RODO); 

• w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych przez okres 

przewidziany w odpowiednich przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa, w tym w szczególności sądy, policja, inne organy 

państwowe. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie 
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych, takich 

jak dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług prawnych i doradczych. 

5. Posiadają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii tych danych, prawo do sprostowania danych, prawo do 
usunięcia danych – w przypadku, gdy ich przetwarzanie nie jest wymaganiem przepisu prawa, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu. 

6. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na 
niewłaściwe przetwarzanie jej danych.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne celem realizacji wskazanego w pkt. 3 celu. Niepodanie danych uniemożliwi realizację 

zlecenia emisji ogłoszenia.  
8. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres siedziby 

Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres smpraszka@interia.pl. 

 
 
 

 

..........................................................                                            .......................................................... 

      podpis pracownika Spółdzielni                                     podpis ogłoszeniodawcy 

mailto:iod@smpraszka.nazwa.pl

