
PRENUMERATA KWARTALNIKA ArsForum:  ZAMÓWIENIE 
 
 

Cena rocznej prenumeraty (kolejne cztery numery): 67,96 zł 
(każdy egzemplarz w cenie 16,99 zł). Cena bieżącego numeru: 19,99 zł 

 
 ZAMAWIAM ROCZNĄ PRENUMERATĘ KWARTALNIKA ArsForum 

w cenie 67,96 od numeru ………………. (proszę podać, od którego numeru) 
 
 ZAMAWIAM EGZEMPLARZ  KWARTALNIKA ArsForum Nr 1/2017  
w cenie 19,99 zł 
 ZAMAWIAM EGZEMPLARZ  KWARTALNIKA ArsForum Nr 2/2017  
w cenie 19,99 zł 
 ZAMAWIAM EGZEMPLARZ  KWARTALNIKA ArsForum Nr 3/2018  
w cenie 19,99 zł 
 ZAMAWIAM EGZEMPLARZ  KWARTALNIKA ArsForum Nr 4/2018  
w cenie 19,99 zł 
 ZAMAWIAM EGZEMPLARZ  KWARTALNIKA ArsForum Nr 5/2018  
w cenie 19,99 zł 
 
Imię i nazwisko zamawiającego (Nazwa firmy): ……………………………………………………………………………………….. 

Adres:  .......................................................................................................................................................... 

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

tel./fax ...................................................................... e-mail: ...................................................................... 

 
 Kwota ............................... zł za zamówioną prenumeratę / egzemplarze została wpłacona na konto: 
 

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW 

ul. Nowy Świat 7/6 

00-496 Warszawa 

ZG ZPAP: 68 1240 6175 1111 0010 5858 8096 

Tytułem: Prenumerata  

 
 Prosimy o wystawienie faktury VAT.  
 
NIP: ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

VERTE! 
Proszę  przeczytać klauzulę informacyjną i podpisać na drugiej stronie zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. 



 
 
Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Polskich Artystów Plastyków 

Zarząd Główny  z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 7/6; w sprawach związanych z 

ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem iodo@zpap.pl; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozliczenia prenumeraty i wysyłki 
czasopisma ArsForum oraz przesłania autorskiego egzemplarza czasopisma ArsForum; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przekazane biuru księgowemu obsługującemu ZPAP ZG;  

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom ani do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówienia 
prenumeraty czasopisma ArsForum 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Związek Polskich 
Artystów Plastyków Zarząd Główny  z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 7/6, numer KRS 0000106679  w 
realizacji zamówienia na prenumeratę czasopisma ArsForum  
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych) 

 

Zamówienia możecie Państwo składać: 
E-MAILEM: redakcja@arsforum.pl 
POCZTĄ: ZPAP ZG, redakcja „ArsForum”, ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa  
 
Dofinansowano ze środków: 

mailto:iodo@zpap.pl
mailto:redakcja@arsforum.pl

