
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA "RODZINNĄ WYCIECZKĘ PLENEROWĄ DO OSADY
BIAŁOGRÓD W STRUMIENIU"

Zadanie pn. "Sołectwo Zbytków naprzeciw kulturze" współfinansowano przy
pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu

Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.

uczestnictwa w zaplanowanej na dzień 16.06.2018r. wycieczce plenerowej

Dane uczestnika:

1.  Nazwisko i Imiona

2.
Adres  zamieszkania  lub
pobytu 

3.
Numer ewidencyjny PESEL

• Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wynikających z uczestnictwa
w  wycieczce  plenerowej  do  osady  Białogród  w  Strumieniu.
Zadanie  pn.  "Sołectwo  Zbytków  naprzeciw  kulturze"  współfinansowano  przy
pomocy  środków  z  budżetu  Województwa  Śląskiego  w  ramach  konkursu
Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkuje odmową przyjęcia
zgłoszenia.

           ..................................................... ..........................................................

             (data) Podpis uczestnika



• Zgodnie  z  art.6  ust.1  lit.  a  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

• wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku w celu dokumentacji wydarzenia:
TAK         NIE;

• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do
celów i realizacji działań promocyjnych projektu z funduszy unijnych, w przestrzeni
publicznej i w mediach:

• na stronach internetowych:  www.strumien.p  l         www.solectwozbytkow.pl   
      TAK            NIE;
• na funpage’u Urzędu Miejskiego w Strumieniu oraz sołectwa Zbytków (facebook):

     TAK            NIE;
• prasa lokalna TAK             NIE;
• media lokalne               TAK             NIE;

• Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Urząd  Miejski  w  Strumieniu
ul. Rynek  4, 43-246 Strumień, tel. 33/ 85 70 142;
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: inspektor@um.strumien.pl,
tel. 33/ 85 70 142;
3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  uczestnictwa  w  wycieczce
rowerowej, na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, biuro ubezpieczeń;
5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6)  Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  w  czasie  określonym  przepisami
prawa,  zgodnie  z  instrukcją  kancelaryjną  i  wymogów  przechowywani  dokumentów
związanych realizacją projektu finansowanych ze środków UE (10 lat);
7)  posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8)  ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Głównego  Inspektora  Ochrany  Danych
Osobowych  w  Warszawie  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych
Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

   ..................................................... ............................................................................................

               (data) Podpis uczestnika/Podpis rodzica lub prawnego opiekuna

http://www.strumien.pl/
mailto:inspektor@um.strumien.pl
http://www.solectwozbytkow.pl/

