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Formularz zgłoszeniowy Ambasadora 
do Programu Rekomendacyjnego 

„Polecaj GDPM - specjalistów  od odszkodowa ń i zadośćuczynie ń” 
(formularz zgłoszeniowy moŜa wypełnić: on-line na stronie internetowej www.gdpm.pl lub przesłać faksem (na numer: 58 320-75-49),   

e-mail (na adres: polecajGDPM@gdpm.pl) lub pocztą na adres Organizatora (GDPM,Tomasz Rosa,  80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa 48) 

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 – upowa Ŝnia Poszkodowanego do „rabatu Ambasadora” 
 
� - Zapoznałem/am się z Regulaminem Programu Rekomendacyjnego „Polecaj GDPM – specjalistów  od 
odszkodowań i zadośćuczynień” i chcę w nim uczestniczyć na zasadach w nim przewidzianych. 
� - WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922. ze zm. ) przez administratora danych 
osobowych GDPM,Tomasz Rosa z siedzibą w Gdańsku 80-210, al. Zwycięstwa 48 w celu wzięcia udziału w 
Programie Rekomendacyjnym „Polecaj GDPM – specjalistów  od odszkodowań i zadośćuczynień”. 
Organizatorem Programu Rekomendacyjnego jest GDPM,Tomasz Rosa z siedzibą w Gdańsku 80-210, al. 
Zwycięstwa 48. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do udziału w Programie 
Rekomendacyjnym. 
� - WyraŜam zgodę na przesyłanie przez GDPM informacji dla celów realizacji Programu Rekomendacyjnego 
środkami komunikacji elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym Ambasadora. 
� - WyraŜam zgodę na uŜycie przez GDPM telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przypisanych do 
numeru telefonu podanego w formularzu zgłoszenia w celu kontaktu z Ambasadorem dla celów realizacji 
Programu Rekomendacyjnego. 
 
Oświadczam, Ŝe przystępuję do Programu Rekomendacyjnego, jako: 
� - osoba fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej  
� - jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą  
i zostałem poinformowany/a o obowiązku podatkowym od łącznego przychodu uzyskanego z premii 
pienięŜnych osiągniętych w Programie Rekomendacyjnym. 
 
ZłoŜenie oświadczenia i udzielenie powyŜszych zgód jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 
Programie Rekomendacyjnym „Polecaj GDPM – specjalistów  od odszkodowań i zadośćuczynień”. 
 

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

data, podpis (imię, nazwisko) Ambasadora 


