
ULICA* 

E-MAIL* 

MIASTO* 

NUMER DOMU* 

OSOBA KONTAKTOWA* 

WPISZ NUMER NIP* 

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO* 

NUMER LOKALU 

KRAJ* 

NUMER TELEFONU* 

KOD POCZTOWY* 

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
nazwa redakcji) są przetwarzane przez Polską Agencję Prasową SA w celach związanych z organizacją 
konferencji prasowych oraz innych wydarzeń medialnych, i służą przesyłaniu zaproszeń a także materiałów 
dotyczących ww. wydarzeń. Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. 

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Prasowa S.A., z siedzibą w 
Warszawie (00-502) przy ul. Brackiej 6/8. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, zmiany, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącym 
ochrony danych osobowych /RODO/ na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych niezbędne jest uzyskanie 
Państwa zgody. 

 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA DYSTRYBUCJI INFORMACJI 

*pola obowiązkowe 
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Tekst do 500 wyrazów wraz z ma

Tekst do 500 wyrazów wraz z max

Tekst do 500 wyrazów wraz z max

Wpis do Kalendarium Wydarzeń PAP 

Materiał musi zawierać zdjęcie lub grafikę

Dystrybucja informacji w serwisach ogóln 
Tekst do 500 wyrazów wraz z

Mailing do samorządowców i pracowników
samorządowych 

Raport wizerunkowy spółki lub osoby 
Cena dotyczy raportu na podstawie 1 wybranego hasła 

Monitoring mediów zagranicznych 
Cena dotyczy raportu na podstawie 1 wybranego hasła 

Usługa dostępna jest wyłącznie w połączeniu z dystrybucją 
w serwisach ogólnoinformacyjnych lub ekonomicznych 

PAKIET SPECJALNY: dystrybucja łączona w serwisach 
ogólnoinformacyjnych oraz ekonomicznych 
Tekst do 500 wyrazów wraz z

Transmisja online (na strony www i media społecznościowe) 
W zależności od lokalizacji wydarzenia i zakresu usług 

Powiadomienie mediów o wydarzeniach (wysyłka zaproszeń 
i wpis do Kalendarium PAP) 
Dotyczy wydarzeń organizowanych poza Centrum Prasowym PAP 

Zwiększenie objętości dystrybuowanej informacji 100 Opłata za każde dodatkowe 100wyrazów
**podane kwoty są kwotami netto, należy do nich doliczyć VAT w wysokości 23% 
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PAP i PAP Biznes. 

Rodzaj i opis produktu 

 o proporcji 16:9 

. 3 plikami graficznymi (.jpg/PDF) 

x. 3 plikami graficznymi (.jpg/PDF) 

 max. 3 plikami graficznymi (.jpg/PDF) 

. 3 plikami graficznymi (.jpg/PDF) 

 max. 3 plikami graficznymi (.jpg/PDF) 

990

300 

990 

750 

990 

Dołączenie pliku wideo (do 100 MB) w formacie mp4 do 800 
dystrybuowanej informacji 

800 

1 500 

6 000 

2 000 

1 350 

3 000 

74 500 

od 8 000 

Cena (PLN)** Zamawiam Liczba Suma (PLN)** 

Dystrybucja wideo 

Dystrybucja w domenie Onet 

Dystrybucja informacji w serwisie zdrowie.pap.pl 

Dystrybucja informacji w serwisie samorzad.pap.pl 

Dystrybucja informacji w serwisach ekonomicznych 

Publikacja informacji prasowej w mediach lokalnych 

instytucji 

oinformacyjnych 



 
Akceptuję regulamin znajdujący się na stronie PAP-mediaroom.pl. 

 

Oświadczam, że należność za zamówioną usługę w wysokości: ………………………………………… 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….) 
uregulowałem(am) przelewem na konto Polskiej Agencji Prasowej SA: 
Santander Bank Polska S.A. nr 92 1090 1056 0000 0001 0104 7072 

Data i miejsce Podpis i pieczęć firmy 
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