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Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji  
Europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KONKURS NA HASŁO PROMUJĄCE CZYNNY UDZIAŁ  
W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 

 

Imię  
i nazwisko: 

 

Uczelnia wyższa:  
 

Miasto: 
 

E-mail: 
 

Hasło: 

 
 
 
 
 

 
„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, niniejszym wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez 
Górnośląską Agencję Promocji Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Astrów 10,  
40-045 Katowice, w celu zgłoszenia mojego uczestnictwa w konkursie. Zostałem/-am 
poinformowany/-na, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do uczestnictwa w konkursie oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich 
danych oraz prawo ich poprawienia.” 
☐ TAK                                     

 
„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, niniejszym wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, numer 
telefonu, adres e-mail oraz adres przez Górnośląską Agencję Promocji Przedsiębiorczości S.A.  
z siedzibą w Katowicach, ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, w celach marketingu usług oraz 
produktów oferowanych przez Górnośląską Agencję Promocji Przedsiębiorczości S.A. Zostałem/ 
-am poinformowany/-na, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne 
oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, prawo ich poprawienia oraz prawo 
do odwołania zgody.” 
☐ TAK                                     ☐ NIE 

 
„Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną – (Dz. U Nr 
144, poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie od Górnośląskiej Agencji Promocji 
Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, informacji 
handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres 
poczty elektronicznej. Oświadczam, iż zostałem/-am poinformowany/-a o prawie do odwołania 
niniejszej zgody.” 
☐ TAK                                     ☐ NIE 

 
 
 
 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy: europedirect-slask@gapp.pl 
do dnia 12 grudnia 2013 

 

 


