
  

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Dzień Informacyjny programu URBACT III 

 

1. Termin: 8 lutego 2019 r. o godzinie 11:00 

2. Miejsce spotkania: Jelenia Góra, Urząd Miasta w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 29, sala nr 13 - I piętro.  

3. Zgłoszenie: Zgłaszam uczestnictwo w w/w spotkaniu Pani/Pana: 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 
 

4. Warunki zgłoszenia: Udział w spotkaniu jest bezpłatny.  

5. Dane Zgłaszającego:  Nazwa    – ..…………………………………….…………………..………………………………..  

Adres – …………………………………………………………………………………………….…………………..……………….. 

Numer telefonu kontaktowego – ……………………………………………….………………..………………………… 

e-mail – …………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

6. Specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności (jeżeli dotyczy, prosimy wpisać jakie): 

/W przypadku konieczności zapewnienia specjalnych udogodnień organizator może zaproponować inny termin 

spotkania./  .…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

7. Termin i sposób przesłania zgłoszenia: Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy odesłać do dnia 

 5 lutego 2019 r. do godziny 13:00 na adres mguz@jeleniagora.pl  

Pytania nt. spotkania informacyjnego prosimy zgłaszać pod numer telefonu 75 75 46 249. 

8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Przetwarzanie danych osobowych: Przesłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu jest równoznaczne z 

potwierdzeniem zapoznania się z poniższą informacją i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z poniższą informacją: 

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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Jelenia Góra z siedzibą w Jeleniej Górze, Pl. 
Ratuszowy 58. 

2) Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem: 
iodo_um@jeleniagora.pl 

3) Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 
lit. a i c RODO. 
 



  

 

 
 
 
 

4) Podanie danych jest warunkiem koniecznym udziału w spotkaniu informacyjnym, a odmowa ich podania 
jest równoznaczna z brakiem możliwości zakwalifikowania do udziału w spotkaniu informacyjnym; 

5) Dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom kontrolującym, audytorom, firmom prowadzącym 
badania ewaluacyjne/statystyczne;  

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia wydarzenia, na 
potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;  

7) Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;  

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych;  
9) Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Miasto Jelenia Góra oraz Krajowy Punkt 
kontaktowy URBACT. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane 
podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach 
promocyjnych. 

 

ZAPRASZAMY! 

 


