KARTA ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY
„BAROKOWE JAJKO” W KOŁBASKOWIE

1.

Imię i Nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………….……………………….…………

2.

Tel. kontaktowy…………………………………………………………………………………………………………….………...…..…………….

3.

Adres uczestnika …………………………………………………………………………………………..………………………………………..….

……………………………..………………….………………………………………….
Czytelny podpis uczestnika
1.

Warsztaty skierowane są w pierwszej kolejności do mieszkańców Gminy Kołbaskowo.

2.

Warsztaty skierowane są do osób pełnoletnich.

3.

Preferowany dzień i godzina są opcją do wyboru, przydzielane będą w zależności od dostępności.

4.

Zapisów należy dokonywać poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej. Wypełnioną i podpisaną kartę należy złożyć w
sekretariacie Urzędu Gminy, Kołbaskowo 106, lub przesłać skanem drogą mailową na adres: wyrebska@kolbaskowo.pl

5.

Karty bez złożonego odręcznego podpisu nie będą przyjmowane.

6.

Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane

7.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w warsztatach decyduje data złożenia karty zgłoszeniowej

8.

W przypadku rezygnacji z udziału, osoba zgłaszająca swój udział w warsztatach zobowiązana jest do złożenia takiej
informacji drogą pisemną w sekretariacie Urzędu Gminy, Kołbaskowo 106, lub drogą elektroniczną na podany przez
Organizatora adres mailowy osoby przyjmującej zgłoszenia, nie później niż dwa dni robocze przed datą odbywania się
warsztatów.

9.

Zgłoszenie o rezygnacji drogą telefoniczną nie będą przyjmowane.

10. W przypadku wpływu zgłoszenia o rezygnacji później niż w terminie wskazanym w pkt. 8, Organizator ma prawo obciążyć
kosztami osobę zgłoszoną do udziału w warsztatach.
11. Niezgłoszenie rezygnacji w terminie wskazanym w pkt. 8, oraz niestawienie się na warsztatach skutkować będzie
obciążenie osoby zgłoszonej kosztami.

KARTA ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY
„BAROKOWE JAJKO” W KOŁBASKOWIE
Zgoda uczestnika warsztatów na przetwarzanie jego bądź jego dziecka danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich/dziecka* danych osobowych przez administratora Wójt Gminy Kołbaskowo z siedzibą: Kołbaskowo 106,
72-001 Kołbaskowo w celu organizacji i przeprowadzenia warsztatów „BAROKOWE JAJKO”

……………………………………………….
(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i upublicznianie mojego/dziecka* wizerunku w mediach przez administratora Wójt Gminy Kołbaskowo z siedzibą:
Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo w celu promocji warsztatów „BAROKOWE JAJKO” w mediach.

……………………………………………….
(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz brak jej udzielenia w odniesieniu do pkt. 1 uniemożliwi Pani/Panu/dziecku udział w warsztatach

Jednocześnie oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą oraz, że zapoznałam / zapoznałem* się z treścią klauzuli informacyjnej określającej sposób,
cele przetwarzania i przysługujące mi prawa

…………………………………………..……
(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

Złożenie podpisu w pkt. 1. oraz 3. jest niezbędne do udziału w warsztatach.

* niepotrzebne skreślić

Informacjadla osobywyrażającej zgodę
Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest
Wójt Gminy Kołbaskowo z siedzibą: Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@kołbaskowo.pl lub telefonicznie pod numerem 91 311 95 10 lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani skontaktować poprzez email iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować,
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji, przeprowadzenia i promocji warsztatów „BAROKOWE JAJKO” W KOŁBASKOWIE. Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a 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 „RODO”), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), czyli Pani/Pana zgody
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania Administratora oraz jednostki i organy administracji publicznej mogące
potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji.
Okres przechowywania danych.
Dane będą przechowywane przez okres 5 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło wyrażenie zgody.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
b)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e)
prawo do wycofania zgody
f)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi zakwalifikowanie Pani/Pana/dziecka do uczestnictwa w warsztatach.

