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Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu   

POMERANIA w Karlinie, Ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino 

Tel. +48 94 311 35 49, centrum@parseta.org.pl 

 

Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu   

POMERANIA w Koszalinie, Ul. Zwycięstwa 42, 75-201 Koszalin 

cud@ko-pomerania.pl 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28 marca 2019 roku                                Fax: +48 94 311 71 16 

                                                                                                              E-mail: mb@parseta.org.pl 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

84 Polsko – Niemieckie Forum Przedsiębiorców pn. „Rozwój turystyki kajakowej na obszarze 

transgranicznym – wymiana doświadczeń”  
 

04 kwietnia 2019, Karlino 
 
 
             

 Imię i nazwisko uczestnika 

Uczestnik 1 

 

 

Uczestnik 2 

 

 

Uczestnik 3 

 

 

Dane firmy/instytucji 

 

 

Nr tel. lub adres e-mail 

 

 

 

 

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

  miejscowość, data                    podpis 

 

 Wraz ze zgłoszeniem wyrażam zgodę na następujące działania w zakresie przetwarzania moich danych osobowych: 

1. Dane wprowadzone w formularzu będą przetwarzane w ramach lokalnej sieci Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Niektóre informacje 

(tj.: imię i nazwisko, instytucja, adres e-mail) zostaną zamieszczone na listach uczestników, a dane kontaktowe (tj.: imię i nazwisko, adres e-mail) 

mogą zostać wykorzystane do przesyłania materiałów szkoleniowych i konferencyjnych, a także w razie potrzeby zostaną udostępnione do celów 

rozliczeniowych Instytucjom Programu Współpracy Interreg VA (nazwisko, instytucja, lista uczestników). 

2. W trakcie tego wydarzenia mogą być robione zdjęcia i filmy, które zostaną opublikowane w celach informacyjnych w ramach Programu 

Współpracy. Poprzez rejestrację wyrażają Państwo zgodę, aby zdjęcia wykonane w ramach tego wydarzenia, wykorzystywane były przez Związek 

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w publikacjach (np. biuletynów) oraz na stronie internetowej www.parseta.org.pl oraz, jeśli to konieczne przez 

Instytucje Programu Współpracy Interreg VA w ramach promocji. 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. 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: RODO), informuję, że: 
 
Administrator danych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17, kod pocztowy 78-230 , 
e-mail: zmigdp@parseta.org.pl, tel. 94 311 72 47 
 
Przedstawiciel administratora danych: 
Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych. 
 
Inspektor ochrony danych: 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  e-mail: iod@parseta.org.pl ,  
 
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie: 

 w celu zawarcia umowy wykonania usług (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO 

 w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

 w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO); 

  gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 
Prawo dostępu do danych osobowych: 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 
Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 
 
Konsekwencje niepodania danych osobowych: 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz 
obowiązków prawnych ciążących na administratorze. 
 
Odbiorcy danych: 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy.  

Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy 
usług w ramach likwidacji szkód. 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 
1.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
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