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Formularz zgłoszeniowy Ambasadora 
do Programu Rekomendacyjnego 

„Polecaj GDPM - specjalistów  od odszkodowań i zadośćuczynień” 
 

(formularz zgłoszeniowy moża wypełnić: on-line na stronie internetowej www.gdpm.pl, e-mail na adres: ar@gdpm.pl lub polecajGDPM@gdpm.pl 
lub pocztą na adres Organizatora: GDPM Odszkodowania Zadośćuzynienia Renty Tomasz Rosa,  80-136 Gdańsk, ul. Kartuska 142) 
 

Imię, nazwisko: 
 
 

Nazwa (w przypadku podmiotu 

nie będącego osobą fizyczną): 
 
 

Adres korespondencyjny: 
 
 

Numer telefonu (9 cyfr)*: 
 
 

Adres poczty e-mail: 
 
 

Twój Reprezentant ds. 
Odszkodowań (imię, nazwisko): 

 
 

* NUMER REKOMENDACJI Ambasadora – upoważnia Poszkodowanego do Rabatu Ambasadora = 20% 
 

 
 - Zapoznałem/am się z Regulaminem Programu Rekomendacyjnego „Polecaj GDPM – specjalistów  od odszkodowań                                 
i zadośćuczynień” i chcę w nim uczestniczyć na zasadach w nim przewidzianych. 
 

Informacja o Danych Osobowych w GDPM 
 
Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Doradcza Prawno-Medyczna Odszkodowania Zadośćuczynienia Renty Tomasz Rosa, z siedzibą 80-136 Gdańsk, ul. Kartuska 142. Kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail ochronadanych@gdpm.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z podjęciem działań przed zawarciem 
umowy lub wykonaniem umowy i dochodzeniem roszczeń, w szczególności na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 9 ust. 1 lit. f ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy. 
Podanie danych osobowych jest warunkiem do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi podjęcie działań przed zawarciem umowy lub 
objętych treścią zawieranej umowy. Odbiorcami danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę techniczną, technologiczną, 
merytoryczną, opiniodawczą oraz inne, których udział jest niezbędny do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi oraz po 
jej zakończeniu świadczenia usługi przez okres trwania praw i obowiązków stron w związku z prawną możliwością dochodzenia roszczeń przez obie strony. Każdy ma prawo do żądania od 
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do 
przenoszenia danych. Podmiot danych może wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem 
danych osobowych przez stronę umowy. Administrator Danych nie zamierza stosować technik automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 

 - potwierdzam zapoznanie się z Informacją o Danych Osobowych w GDPM  
 

Zgoda na Newsletter 
 
Aby otrzymywać informacje marketingowe za pomocą systemu newsletter należy wyrazić zgodę. Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Doradcza Prawno-Medyczna Odszkodowania 
Zadośćuczynienia Renty Tomasz Rosa, z siedzibą 80-136 Gdańsk, ul. Kartuska 142. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail 
ochronadanych@gdpm.pl. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczeniem usługi newsletter e-mail, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane, w tym  przechowywane do momentu wycofania zgody. W przypadku zapytań 
związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty email ochronadanych@gdpm.pl. Każdy może wystąpić do 
Administratora Danych Osobowych z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także z żądaniem przeniesienia danych. Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego uznania, że administrator danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych 
osobowych jest niezbędne do świadczenia niniejszej usługi, a niepodanie danych osobowych lub podanie niepoprawnych danych osobowych uniemożliwi jej świadczenie. 
 

 - zgadzam się na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem systemu newsletter  
 

Oświadczam, że przystępuję do Programu Rekomendacyjnego, jako: 
 
 - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej  
 
 - jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą  
 
i zostałem/am poinformowany/a o obowiązku podatkowym od łącznego przychodu uzyskanego z premii pieniężnych osiągniętych w Programie 
Rekomendacyjnym. 
 

Złożenie oświadczenia i udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Programie Rekomendacyjnym 
„Polecaj GDPM – specjalistów  od odszkodowań i zadośćuczynień”. 

 
 

► data podpisu: ……………………. ►podpis: ………………………………………………………………………………… 
                                                                                                    (czytelnie imię, nazwisko Ambasadora) 

 


