
Załącznik nr 2 do ZGŁOSZENIA WSTĘPNEGO
Zgody i oświadczenia Zgłaszającego

Niniejszym, wyrażam zgodę na:

1) Wzięcie udziału w edycji „Nagrody PASCAL 2019” organizowanej przez Stowarzyszenie oraz na przetwarzanie przez Stowarzyszenie podanych 
przeze mnie danych osobowych, w związku z udziałem w edycji „Nagrody PASCAL 2019”

TAK                NIE           miejscowość ,  data ,  podpis 

2) Przekazanie lub udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych członkom „Kapituły Nagrody” edycji „Nagrody PASCAL 2019”

TAK                NIE           miejscowość ,  data ,  podpis 

3) Otrzymywanie przeze mnie od Stowarzyszenia wszelkich informacji związanych z edycją „Nagrody PASCAL 2019” za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej lub za pośrednictwem połączeń głosowych z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej; jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że przesłane informacje stanowić mogą informację handlową, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 Nr 1219 z późn. zm.), dalej „ u.ś.u.d.e.”

TAK                NIE           miejscowość ,  data ,  podpis 

4) Otrzymywanie przeze mnie od Stowarzyszenia, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem połączeń głosowych z wykorzystaniem 
urządzeń telekomunikacyjnych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o kolejnych edycjach „Nagrody PASCAL” oraz informacji 
i materiałów o wydarzeniach branżowych, w tym marketingowych, takich jak: seminaria (w tym, „Warsztat Projektanta”), wystawy, konferencje, 
szkolenia; jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że przesłane informacje stanowić mogą informację handlową w rozumieniu 
przepisów u.ś.u.d.e.

TAK                NIE           miejscowość ,  data ,  podpis 

Ponadto oświadczam, że:

5) Zapoznałem/am się z treścią Załącznika nr 1 do Zgłoszenia wstępnego „Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych” i nie wnoszę 
w tym zakresie żadnych zastrzeżeń

miejscowość ,  data ,  podpis 

6) Zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu PASCAL 2019 Nagroda Branżowa Stowarzyszenia Polska Wentylacja” i nie wnoszę w tym zakresie 
żadnych zastrzeżeń

miejscowość ,  data ,  podpis 

7) Poinformowałem/am wszystkie podmioty, które wymieniłem/am w Zgłoszeniu wstępnym, o wskazaniu ich do „Nagrody PASCAL 2019” lub 
uzyskałem/am zgodę wskazanych tam osób na podanie ich danych osobowych w Zgłoszeniu wstępnym

miejscowość ,  data ,  podpis 

8) Uzyskałem/am wszelkie niezbędne zgody podmiotów, którym przysługują jakiekolwiek prawa do projektu zgłoszonego do „Nagrody PASCAL 
2019”; jednocześnie potwierdzam, że przyjąłem/am do wiadomości, że ponoszę odpowiedzialność za rzetelność podanych w „Zgłoszeniu 
wstępnym” informacji i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń

miejscowość ,  data ,  podpis 

*  Załącznik nr 2 należy odesłać do Organizatora

PASCAL
2019
NAGRODA BRANŻOWA

w w w . n a g r o d a p a s c a l . p l

Stowarzyszenie Polska Wentylacja
02 -520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40B lok. 6

tel./fax 22 542 43 14
e-mail: pascal@wentylacja.org.pl
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