
Załącznik 1                                   ZGŁOSZENIE 

 

Ja niżej podpisany/a  wójt / burmistrz/ prezydent/ starosta (niepotrzebne skreślić) gminy 

 

……………………………………….…………………………………………………… 

[imię i nazwisko] 

 

Zgłaszam skarbnika gminy/miasta/powiatu …………………………………………………  

 

Pana/Panią ………………………………………………… do postępowania rankingowego 

„Skarbnik Samorządu 2018” oraz oświadczam, iż posiadam zgodę ww. osoby na udział  

ww. rankingu. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się oraz zapoznałem  

 

Pana/Panią ……………………………………………………   z regulaminem postępowania 

rankingowego i go akceptuję, a wszelkie dane dostarczone twórcom rankingu – Dziennikowi 

Gazeta Prawna oraz  Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A. są 

prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Jako osobę kontaktową wyznaczam: 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………../Stanowisko……………….. 

 

Adres e-mail ………………………………………………….. Nr telefonu…………………..... 

 
Zapoznałem(am) się z Regulaminem i akceptuję jego treść. (pole obowiązkowe) 

 

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego wizerunku oraz utrwalanie mojego głosu podczas Gali Rankingu 
oraz na zwielokrotnianie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających mój wizerunek lub głos, przez Spółki 
Grupy Kapitałowej Infor PL S.A. oraz pozostałych Partnerów Gali, w sposób przez nich wybrany, w tym w sieci Internet, 
prasie oraz innych mediach, a także innych kanałach komunikacji, wewnętrznych i zewnętrznych, w celach promocyjno-
informacyjnych projektu. Zgody udzielam nieodpłatnie i na czas nieokreślony.  
(pole obowiązkowe) 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy 
INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.  
 
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) 
 i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz 
podmiotów współpracujących.  
 
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów 
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego  
kontrahentów spółek z Grupy INFOR PL.  

 
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, 
poz. 2135 ze zm.) jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. 

Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez INFOR BIZNES i INFOR PL S. 
w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy kapitałowej INFOR 

oraz na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez spółki z Grupy kapitałowej INFOR, samodzielnie lub we współpracy z 

innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępnione zarówno spółkom z grupy kapitałowej INFOR, jak i podmiotom 
współpracującym lub uprawnionym organom. INFOR BIZNES Sp. z o.o. oraz INFOR PL S.A. zapewniają realizację uprawnień 

wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przez Grupę kapitałową INFOR PL rozumiemy spółki 

powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., szczegółowe informacje znajdują się na stroniehttp://holding.infor.pl/ Niniejsze zgody są 
niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL  

i mogą być przez Państwa wycofane w każdym czasie. 

 
 

 

…………………………………………                                                     ……………………………………………………………….. 
data                                                                                                               podpis i pieczęć 

http://holding.infor.pl/

