
 

 

 

 
FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA  

DO PROGRAMU PARTNERSKIEGO 
I EDYCJA (MAJ-LIPIEC 2021) 

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE – DRUKOWANYMI LITERAMI 

IMIĘ I NAZWISKO  

NAZWA FIRMY   

ADRES EMAIL   

NUMER TELEFONU  

 

□ 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od NOVOTERM Zbigniew Przybyszewski z siedzibą w Poznaniu (NIP 781-16-25-

045) informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

□ 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od NOVOTERM Zbigniew Przybyszewski z siedzibą w Poznaniu (NIP 781-16-25-

045) informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji telefonicznej (SMS), w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Niniejszym przystępuję do Programu Partnerskiego objętego Regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej 

https://novoterm-poznan.pl/promocje/program-partnerski/. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NOVOTERM Zbigniew 

Przybyszewski z siedzibą w Poznaniu (NIP 781-16-25-045), moich danych osobowych podanych powyżej w celach 

marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie zmienią się 

cele przetwarzania.  
 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), przyjmuję do wiadomości że: 
 

1.Administratorem danych jest NOVOTERM Zbigniew Przybyszewski z siedzibą w Poznaniu ul. Obornicka 350A (NIP 781-16-25-

045). 

2. Posiadam prawo do wglądu i poprawiania treści danych osobowych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

3. Posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji udziału w 

Programie Partnerskim.  
 

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany/-a o możliwości cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie w 

formie pisemnego oświadczenia złożonego w siedzibie NOVOTERM Zbigniew Przybyszewski (NIP 781-16-25-045). 

 

  

Data wypełnienia formularza Podpis i pieczątka firmy 
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