PRENUMERATA 2019/20 - 12 wydań

 cena prenumeraty już od 83,30 zł/rok w wersji papierowej
w wersji elektronicznej od 55,30 zł/rok
 do prenumeraty papierowej e-wydanie gratis
 bezpłatne archiwum
 rabaty na szkolenia i konferencje
 dodatki specjalne i newsletter

www.aleBank.pl/Prenumerata

PRENUMERATA 2019/20 – 12 wydań
Miesięcznik Finansowy BANK to profesjonalny magazyn środowiska bankowego, istniejący od ponad 25 lat. Porusza zasadnicze problemy rynku
finansowego w Polsce. Pomaga w unowocześnianiu sektora i kształceniu kadr. Dedykowany osobom zawodowo lub prywatnie interesującym się rzetelną
wiedzą ekonomiczną, które chcą się rozwijać. Jest organizatorem profesjonalnych konferencji, szkoleń i debat.
W 2019 roku nastąpiło połączenie sił dwóch redakcji miesięczników: BANK oraz Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Oddajemy w Państwa ręce kompletne, jeszcze
lepsze niż do tej pory, uniwersalne pismo dla całego środowiska bankowego w Polsce: Jedna bankowość – jedno pismo!
WERSJA PAPIEROWA
(+ elektroniczna gratis)

OFERTA STANDARDOWA
prenumeraty rocznej (12 wydań):

119 zł

WERSJA 79 zł
ELEKTRONICZNA bez rabatu

bez rabatu

RA B ATY ZA W I Ę K S ZĄ L I CZ B Ę P R E N U M E RAT
Zamówienie

1 egz.
Rabat 0%

2 egz.

3 egz.

Rabat +10%

Rabat +15%

Rabat +20%

Wersja papierowa
(+elektroniczna gratis):

119 zł

2 x 107,10 zł
=214,20 zł

3 x 101,15 zł
=303,45 zł

4 x 95,20 zł
= 380,80 zł

5x
= 416,50 zł

Wersja elektroniczna:

79 zł

2 x 71,10 zł
= 142,20 zł

3 x 67,15 zł
= 201,45 zł

4 x 63,20 zł
= 252,80 zł

5x
= 276,50 zł

WYBRANE, DODATKOWE KORZYŚCI Z PRENUMERATY:
 e-wydanie gratis do wersji papierowej (poprzez portal
aleBank.pl, aplikację mobilną BANK lub e-Kiosk)

 Dostęp do archiwalnych wydań pism BANK i NBS
z ostatnich kilkunastu lat
 Newsletter redakcyjny

ZAMAWIAM NASTĘPUJĄCĄ LICZBĘ PRENUMERAT:

4 egz.

30%

Rabat +

83,30 zł
55,30 zł

 Specjalne rabaty na wybrane konferencje i szkolenia
Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz naszych
partnerów

wersji PAPIEROWEJ
(plus elektroniczne gratis)

Nazwa banku/firmy:

5 egz.

wersji ELEKTRONICZNEJ
(aplikacja oraz aleBank.pl)
NIP:

Adres:
Zamawiający (imię i nazwisko):
E-mail (DRUKOWANE LITERY):
Zobowiązuję się do uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury proforma. Upoważniam Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony i po upływie okresu jej obowiązywania ulega przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, o ile klient nie złoży na piśmie przeciwnego oświadczenia
woli w terminie najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu obowiązywania niniejszej umowy. Szczegółowe warunki dotyczące możliwości rozwiązania przez klienta umowy na czas nieoznaczony znajdują
się Regulaminie Prenumeraty. Po opłaceniu faktury zamawiającemu nie przysługuje prawo rezygnacji z prenumeraty w czasie rozpoczętego już 12-miesięcznego okresu jej trwania.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Prenumeraty dostępnym na stronie: www.aleBank.pl/prenumerata.
 TAK  NIE Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa
w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych na potrzeby marketingu bezpośredniego Partnerów Zaufanych administratora danych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w
tym celu - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Lista Partnerów Zaufanych zamieszczona jest na stronie internetowej www.cpb.pl. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (zwane dalej „RODO”) Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. informuje, że:
1) administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa (dalej „CPBiI”), tel (22) 623 84 53, adres
e-mail: prenumerata@wydawnictwocpb.pl;
2) w CPBiI wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@cpb.pl
(z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);
3) dane osobowe podane w formularzu przetwarzane są w następujących celach:
a) prawnie uzasadnionego interesu CPBiI, jako administratora danych, polegającego na wysyłaniu informacji handlowych, m.in. newsletterów, biuletynów i innych materiałów informacyjnych dotyczących świadczonych bądź oferowanych
usług przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
b) reklamowych, promocyjnych i marketingowych na potrzeby marketingu bezpośredniego Partnerów Zaufanych
administratora danych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych w tym celu, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4) odbiorcą danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest agencja marketingowa, z którą CPBiI współpracuje
w obszarze automatyzacji wysyłki mailingów, przy czym podmiot ten przetwarza dane osobowe jako podwykonawca na
podstawie umowy z CPBiI i wyłącznie zgodnie z zasadami RODO i poleceniami CPBiI;
5) dane osobowe są przetwarzane przez okres 10 lat;
6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu jest zgoda, przysługuje
Pani/Panu prawo wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8) w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych podanych w formularzu jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 TAK  NIE Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa (dalej
– „CPBiI”) na wskazany w formularzu numer telefonu i adres e-mail oraz na używanie przez CPBiI telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).
UWAGA: Zgody są szczególnie istotne, abyśmy komunikowali się z Państwem z poszanowaniem zaostrzających się przepisów dot. przetwarzania danych osobowych.

Data i podpis Zamawiającego:
Wypełnione zamówienie należy przesłać na adres: Prenumerata MFBANK, ul. Solec 101, lok. 5, 00-382 Warszawa.  Natomiast skan zamówienia prosimy przesłać na adres: prenumerata@wydawnictwocpb.pl

www.aleBank.pl/Prenumerata

