SALON PRZYJACIÓŁ FILHARMONII ŁÓDZKIEJ
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
SEZON 2018/2019

1.

Nazwisko i imiona:

2.

Adres korespondencyjny:

3.

Telefon:

4.

Adres poczty elektronicznej:

Deklaruję przystąpienie do Salonu Przyjaciół FŁ w sezonie 2018/2019. Oświadczam, że
zapoznałem/zapoznałam się z zasadami działania SPFŁ. Wszelkie założenia i zasady
członkostwa akceptuję. Ponadto deklaruję wpłacić jednorazową opłatę członkowską
w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych).
Zgodnie z treścią 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Filharmonia Łódzka informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina z
siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 20/22, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury
powadzonego przez Samorząd Województwa Łódzkiego pod numerem RIK 3/99, NIP:
724-00-05-070,
numer
telefonu
42
664-79-18,
adres
e-mail:
sekretariat@filharmonia.lodz.pl
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji
mailowej, objęcia członkostwem w Salonie Przyjaciół Filharmonii Łódzkiej, zapłaty
opłat członkowskich, działań promocyjnych Filharmonii.
3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub
kategorii odbiorców danych osobowych, tj. podmiotom zajmującym się obsługą
korespondencji.

4. Przysługuje Państwu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych
osobowych; sprostowania danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych
osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; wniesienia skargi do organu
nadzorczego; usunięcia danych osobowych oraz przenoszenia danych osobowych.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji
celu dla którego zostały zebrane.
6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Jednocześnie oświadczają Państwo, iż przekazali ww. dane osobowe dobrowolnie.
Data i podpis:

……………………………………………………………………………………………………..
Wyrażam/nie wyrażam* zgody na wykonywanie zdjęć/materiałów filmowych z moim
udziałem w trakcie spotkań członków Salonu Przyjaciół FŁ dla celów i na zasadach
określonych powyżej.

Data i podpis:

……………………………………………………………………………………………………..

*) niepotrzebne skreślić

