
 Nr karty : _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 
(wypełnia pracownik Kina Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu)  
 

FORMULARZ (DEKLARACJA) PRZYSTĄPIENIA DO PROROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

„KARTA NAUCZYCIELA” DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM FILMOWEGO 

Imię i nazwisko:        __________________________________________________________________________________ 

Numer telefonu kontaktowego:__________________________         Adres email: _______________________________    

Data złożenia formularza: _________________  

We wszelkich sprawach związanych z uczestnictwem w programie lojalnościowym „Karta Nauczyciela” jego Organizator, Dolnośląskie Centrum 

Filmowe we Wrocławiu będzie się kontaktować z Panem/Panią na podany wyżej adres poczty elektronicznej, w szczególności będzie 

informować o zniżkach i innych uprawnieniach związanych z uczestnictwem w programie. 

Zamówiony przez Pana/ią newsletter ma charakter promocyjno-reklamowy i może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zasady świadczenia usługi newslettera znajdują się w ogólnym regulaminie serwisu 

na stronie www.dcf.wroclaw.pl 

________________________ ________________________  
miejsce, data podpis składającego formularz 

 
Niniejszym informujemy Pana/-ią, że:  

1. Administratorem podanych przez Pana/-ią danych osobowych będzie Dolnośląskie Centrum Filmowe Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu (50-020) przy ul. Piłsudskiego 64a; NIP: 896-000-57-85 (Organizator);  

2. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 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 - w celu zawarcia i realizacji umowy w związku  
z posiadaniem przez Pana/-ią Karty Nauczyciela w celu umożliwienia korzystania z niej, zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego 
„Karta Nauczyciela” oraz w przypadku zamówienia przez Pana/-ią newslettera – również w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie 
usługi newsletter.  

3. W tym miejscu informujemy, że zamówiony newsletter ma charakter promocyjno-reklamowy i może zawierać informacje handlowe  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;  

4. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Organizatorem,  
w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, e-mail marketingu, prawne, produkcji Karty Lojalnościowej 
itp.;  

5. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przechowywane:  
a) w przypadku danych osobowych związanych z posiadaniem Karty Nauczyciela - do momentu przedawnienia się roszczeń  

z tytułu jej posiadania;  
b) w przypadku danych osobowych wykorzystywanych w celu wysyłki newslettera - przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia usługi 

newsletter;  
6. Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Organizatora dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;  
7. Przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Organizatora;  
8. Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest warunkiem wydania Karty Nauczyciela oraz korzystania  

z niej, zaś w przypadku usługi newsletter – warunkiem zawarcia pomiędzy Panem/-ią a Organizatorem umowy o świadczenie usługi 
newsletter. Nie jest Pan/-i zobowiązany/-a do podania danych osobowych. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie danych osobowych 
uniemożliwi wydanie oraz korzystanie z Karty Nauczyciela, zaś w przypadku usługi newsletter – zawarcie umowy o świadczeniu usługi 
newsletter.  
 

⃝ Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem programu lojalnościowego „Karta Nauczyciela” Dolnośląskiego Centrum 

Filmowego we Wrocławiu i akceptuję w całości jego treść.  

⃝ Zamawiam newsletter Kina Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu na podany wyżej adres poczty elektronicznej.  

__________________________________  
podpis składającego deklarację  

Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu; 50-020 Wrocław; ul. Piłsudskiego 64a; NIP: 896-000-57-85; tel. 71 796 34 87;  

mail: dcf@dcf.wroclaw.pl ; www: http://www.dcf.wroclaw.pl/; 

 

http://www.dcf.wroclaw.pl/
mailto:dcf@dcf.wroclaw.pl

