
Zgoda marketingowa osoby fizycznej na dalsze kontakty  

Szanowni Państwo, 
W związku z przepisami dotyczącymi zasad przesyłania informacji handlowej i marketingowej drogą 
elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, jak również zgodnie z 
zasadami ochrony danych osobowych wynikającymi z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji, zachęcamy Panią / Pana do wyrażenia poniższej zgody.  
Uzyskanie Pani / Pana zgody umożliwi nam przekazywanie informacji i zaproszeń do udziału w 
przyszłych, podobnych wydarzeniach i projektach realizowanych przez naszą Fundację. 
Wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne, a zgodę można w każdym czasie odwołać poprzez kontakt z 
nami przez adres iod@frse.org.pl. 
 
Jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez którykolwiek ze 
wskazanych poniższych kanałów komunikacji, informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
(„Administrator”).  
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji stanowiącej marketing bezpośredni 
usług Administratora, za pośrednictwem wskazanych przez Panią/Pana kanałów komunikacji. 
3. Na cele wskazane w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres 
e-mail, numer telefonu, instytucja („Dane”).  
4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na 
otrzymywanie informacji na temat działań Administratora lub do czasu złożenia przez Panią/Pana 
sprzeciwu wobec przetwarzania Danych lub po 36 miesiącach od ostatniego udanego kontaktu z 
Panią/Panem. 
5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom 
ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i 
przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana.  
7. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi 
informatyczne.  
8. Podstawą przetwarzania Danych jest: a. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), b. a w przypadku projektów realizowanych w 
ramach programów, w których Administratorem jest bezpośrednio Komisja Europejska - art. 5 ust 1 lit d) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, 
organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych. 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:a) uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o 
kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,b) żądania skorygowania 
nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych, 
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO lub 
odpowiednio Rozporządzeniu 2018/1725,d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach 
opisanych w RODO lub odpowiednio Rozporządzeniu 2018/1725, e) przenoszenia Danych – poprzez 
otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu 
podmiotowi trzeciemu,f) złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane 
sprzecznie z prawem. 
10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w 
dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail 
iod@frse.org.pl  
11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na 
adres e-mail: iod@frse.org.pl  



 Dear Sirs, 

On account of regulations concerning the rules for sending commercial and marketing information by 
electronic means and the use of telecommunications terminal equipment, as well as in accordance with 
the principles of personal data protection resulting from the General Regulation on Personal Data 
Protection of 27 April 2016 and the Personal Data Protection Policy of the Foundation for the 
Development of the Education System, we request that you grant your consent as below. 

Obtaining your consent will enable us to provide You with information and send to You invitations 
to participate in future similar events and projects carried out by our Foundation. 

Granting the consent is voluntary and it can be revoked at any time by contacting us at the following 
address iod@frse.org.pl. 

If You have consented to receive commercial communications via any of communication channels 
indicated below, we inform you that: 

1. The Foundation for the Development of the Education System is the Data Controller of your 
personal data. 

2. Personal data will be processed in order to send information constituting direct marketing of the 
services provided by Data Controller via communication channels indicated by You. 

3. For the purposes set out in clause 2. above, the following personal data is processed: full name, e-
mail address, telephone number, institution name (hereinafter referred to as “Data”). 

4. Data will be stored by the Data Controller until you withdraw your consent to receive information 
about the Data Controller's actions or until you object to the processing of Data or 36 months after 
the last successful contact with You. 

5. Data is protected by technical and organisational measures to guarantee an adequate level of 
protection in accordance with applicable legislation. 

6. Data Controller does not obtain Data from third parties or from public sources and it processes 
only the Data provided by You. 

7. The data may be made available to entities that provide IT services to the Data Controller. 
8. Data is processed pursuant to: a) Article 6(1)(a) and (f) of the General Data Protection Regulation 

of 27 April 2016. (GDPR), b) and in the case of projects implemented under programmes, in 
relation to which the European Commission is Data Controller - Article 5(1)(d) of the Regulation 
(EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the 
protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union 
institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. 

9. You have the right to: a)obtain information about the processed data, including the categories of 
processed data and possible recipients of data; b) require the rectification of incorrect data or have 
incomplete personal data completed; c) obtain from the Data Controller the erasure of personal 
data or restriction of data processing, in accordance with the provisions of GDPR or Regulation 
2018/1725 respectively; d) object to data processing, in accordance with the provisions of GDPR 
or Regulation 2018/1725 respectively; e) receive the personal data provided to the Data Controller 
in a structured, commonly used and machine-readable format and transmit such data to another 
controller; f) lodge a complaint to the supervisory body – The Inspector General for Personal Data 
Protection (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warsaw - if 
You find that your data is illegally processed. 

10. You have the right to object to the processing of any and all personal data at any time. Such an 
objection does not affect the legality of data processing conducted prior to the objection. The 
objection can be submitted by sending a declaration to that end to the registered seat of the 
Foundation for the Development of the Education System: Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 
Warsaw or by e-mail to iod@frse.org.pl  

11. Any motions, questions and requests related to data processing should be sent via e-mail to: 
iod@frse.org.pl  


