Szanowni Państwo,
redakcja Odeszli.pl zamierza opublikować wspomnienia o zmarłych, którzy byli bliscy
użytkownikom serwisu. Przygotowaliśmy w serwisie specjalne miejsce – zachęcamy
do zapoznania się z nim TUTAJ
Jeżeli chcą Państwo przysłać wspomnienie o drogiej Wam osobie, prosimy o wypełnienie
poniższego formularza.
Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi

Dane osoby zmarłej
Imię i nazwisko*
Zdjęcie profilowe*
prosimy o dołączenie pliku ze zdjęciem w wiadomości e-mail

Data urodzenia*
format: rok-miesiąc-dzień (np. 1950-01-01)

Data śmierci*
format: rok-miesiąc-dzień (np. 1950-01-01)

Wspomnienie* maksymalnie 5000 znaków

Podpis pod wspomnieniem*
przykład: Kochający Syn, Pogrążona w żalu Rodzina

Galeria zdjęć
prosimy o przekazanie plików ze zdjęciami jako załączniki do wiadomości e-mail. Każdy plik powinien mieć swoją unikalną nazwę, a jego
rozmiar nie może przekraczać 5MB. Maksymalna liczba zdjęć: 5.

Opisy do zdjęć
do każdego zdjęcia istnieje możliwość dodania opisu, prosimy o wskazanie zdjęcia podając nazwę pliku
Nazwa pliku		

Opis zdjęcia

Po wypełnieniu i zapisaniu formularza, prosimy o jego odesłanie wraz ze zdjęciami
w wiadomości e-mail na adres odeszli@agora.pl

Oświadczenia
*Zgadzam się na publikację przesyłanego przeze mnie Wspomnienia przez redakcję „Odeszli.pl”.
Oświadczam, że Wspomnienie jest zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, a jego publikacja nie naruszy
praw osób trzecich. Akceptuję Regulamin Serwisu Odeszli.pl
Oświadczam, że jestem zainteresowany, aby wydawca serwisu Odeszli.pl – Agora S.A. z siedzibą
w Warszawie, przesłała mi informację handlową - ofertę usług utrzymywania wspomnienia w serwisie
po zakończeniu jego publikacji przez redakcję lub publikacji kolejnych wspomnień. W tym celu podaję
swój adres e-mail:
(Mogą Państwo w każdej chwili odwołać powyższe oświadczenie, wysyłając wiadomość na adres
e-mail odeszli@agora.pl).
W związku z wypełnieniem formularza, my (Agora S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Czerska 8/10,
00-732 Warszawa) przetwarzamy jako administrator Twoje dane osobowe, udostępnione przy wypełnianiu
formularza, w tym adres IP Twojego komputera, w celu umożliwienia przesłania wspomnienia drogą
elektroniczną. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu funkcjonowania
narzędzia do przesyłania wspomnień (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanego „RODO”). Jeżeli wyrażasz chęć otrzymania informacji handlowej
- oferty usługi, przetwarzamy Twoje dane osobowe także w celu przesłania oferty na Twoje życzenie.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, polegający na przesłaniu zamówionej
informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
przesłania wspomnienia, a w zakresie danych potrzebnych do przesłania informacji handlowej – niezbędne
do jej przesłania. Przysługuje ci prawo: dostępu do treści twoich danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz
prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas
danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności. W każdej sprawie, dotyczącej danych osobowych,
możesz się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@agora.pl
lub pisemnie na adres Agora S.A, ul. Czerska 8/10 (00-732) - prosimy dodać dopisek IOD.

