
Zgody na newsletter i przesłanie prezentacji  

[ ] Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Planner Lukasz 

Ryba , ul. Kręta 2, 59-850 Świeradów Zdrój. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć 

zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo 

dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. 

Administratorem jest Planner Lukasz Ryba , ul. Kręta 2, 59-850 Świeradów Zdrój. 

Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) zawartych w 

zgłoszeniu, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 (RODO). W każdym momencie mogę wycofać zgodę 

wypisując się z newslettera. 

 

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Planner Łukasz Ryba, ul. 

Kręta 2, 59-850 Świeradów Zdrój  

1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: biuro@planner-ma.pl. Dane osobowe są 

przetwarzane w celu dostarczenia newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym 

odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe 

przechowywane są przez okres prenumeraty. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, 

ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zamówienia. Na podstawie danych 

osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się 

profilowania. 

 

[ ] I agree to receive the newsletter and commercial information from Planner Lukasz Ryba , 

ul. Kręta 2, 59-850 Świeradów Zdrój. Consent is voluntary. I have the right to withdraw my 

consent at any time (data are processed until the withdrawal of consent). I have the right to 

access, rectify, delete or limit processing of the data, the right to object, the right to submit a 

complaint to the supervisory authority or transfer the data. The administrator is Planner 

Lukasz Ryba , ul. Kręta 2, 59-850 Świeradów Zdrój.. The administrator processes data 

following the Privacy Policy.  

 

 

Zgody na przesłanie prezentacji  

 

Wersja polska 

 



Zapisując się/Pobierając prezentację wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji 

handlowych od Planner Lukasz Ryba , ul. Kręta 2, 59-850 Świeradów Zdrój. Mogę cofnąć 

zgodę w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Administrator 

przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Mam prawo dostępu do danych, 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) zawartych w 

zgłoszeniu, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 (RODO). W każdym momencie mogę wycofać zgodę 

wypisując się z newslettera. 

 

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Planner Łukasz Ryba, ul. 

Kręta 2, 59-850 Świeradów Zdrój  

1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: biuro@planner-ma.pl. Dane osobowe są 

przetwarzane w celu dostarczenia newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym 

odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe 

przechowywane są przez okres prenumeraty. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, 

ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zamówienia. Na podstawie danych 

osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się 

profilowania. 

 

 

Wersja angielska 

 

By signing up/downloading an presentation , I agree to receive commercial information from 

Planner Lukasz Ryba , ul. Kręta 2, 59-850 Świeradów Zdrój.       I can withdraw my consent 

at any time. The data will be processed until the consent is withdrawn. The administrator 

processes data following the privacy policy. I have the right to access, rectify, delete or limit 

processing of the data, the right to object, the right to submit a complaint to the supervisory 

authority or transfer the data. 


