
 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
DO REPREZENTOWANIA CZŁONKA 

NA XLVI ZWYCZAJNYM ZJEŹDZIE 

ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY 

w dniu 10 grudnia 2019 roku 

 

 

...................................................................... 
(pieczęć firmowa) 

 

 

............................................ 

(data) 

 

..................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres firmy zgodnie z rejestrem) 

 

 

upoważnia 

 

.................................................................................................................................................................. 

(Panią/Pana: imię i nazwisko) 

 

.................................................................................................................................................................. 

(nr dowodu osobistego) 

 

 

do reprezentowania naszej firmy na XLVI Zwyczajnym Zjeździe Związku Kontroli Dystrybucji Prasy: 

[  ] osobiście  

 

lub 

 

[  ] poprzez zdalny dostęp z adresu e-mail:  ……………………………………………………………  

 

 

w dniu  10 grudnia 2019 roku z prawem do głosowania w naszym imieniu we wszystkich sprawach 

objętych porządkiem obrad Zjazdu. 

 

 

 

................................................................................................................................................................... 

(podpisy i pieczątki osób umocowanych do reprezentowania firmy zgodnie z właściwym rejestrem) 

 
Informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Związek Kontroli Dystrybucji Prasy z siedzibą przy ul. Foksal 3/5, 00-366 w Warszawie, tel.: 22 828 40 50, adres e-mail: 

zkdp@zkdp.pl,  

2. Dane będą przetwarzane w celach związanych z organizacją Zjazdu oraz w celu informowania o kolejnych wydarzeniach orgaznizowanych przez Administratora 

danych. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy,  

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych. Jeśli chcieli by Państwo złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu 

prosimy o bezpośredni kontakt z Pełnomocnikiem ds. danych osobowych w ZKDP pod adresem zkdp@zkdp.pl , 

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wymienionego w pkt. 2, 

6. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT. 

Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione 

z mocy prawa, 

7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu, 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

9. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikających z przepisu prawa w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.  
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