
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Pomorskie Forum Pełnomocników 
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2019 

 

5-lecie Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY 

18 czerwca 2019 r. 

Sala Polskie Niebo w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku,  

ul. Augustyńskiego 1 
 

Informacja o ochronie danych 
Zapisując się do udziału w „Pomorskim Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2019” 
organizowanym w dniu 18 czerwca 2019r. przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, 
ale bez ich przekazania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej nie będzie mógł zarejestrować Pani/Pana udziału w Forum, 
ani przekazać Pani/Panu informacji organizacyjnych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych stanie się Zarząd 
Województwa Pomorskiego z siedzibą z siedzibą  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, adres email: info@pomorskie.eu. 
Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby rejestracji i organizacji „Pomorskiego Forum Pełnomocników ds. 
współpracy z organizacjami pozarządowymi 2019”  organizowanego w dniu 18 czerwca 2019r. Pani/Pana dane nie będą 
przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem tych, z którymi podpisaliśmy umowy współpracy, np. na obsługę 
niniejszego formularza, czy poczty elektronicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dane przetwarzane 
są wyłącznie przez okres realizacji i organizacji Forum Wojewódzkich Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi” organizowanego w dniu 18 czerwca 2019r. Po tym czasie zostaną usunięte. 
W każdym czasie może Pani/Pan zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o sprostowanie, 
usunięcie swoich danych, wniesienie sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – 
wystarczy, że napisze Pani/Pan wiadomość na adres info@pomorskie.eu .  
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu 
danych osobowych (RODO). Jeżeli wg Pani/Pana dane są przetwarzane nieprawidłowo, ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do 
organu nadzorczego, a także skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Pani/Pana dane osobowe nie będą 
przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
w tym w formie profilowania. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
poprzez email:  iod@pomorskie.eu  lub telefonicznie 58 32 62 518 i pisemnie na adres siedziby administratora.  Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji i organizacji Pomorskie Forum 
Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi organizowanego w dniu 18 czerwca 2019r przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 (Dz. U. UE.I. 2016. 119.1). 
 

 Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na profilu Facebook „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP” 
w zakresie dotyczącym informacji o w/w Forum. 
 

Imię i Nazwisko 
 

Nazwa Instytucji 
Adres 

 

Służbowy adres 
e-mail 

 

Służbowy nr tel. 
 

 
 
 
………………………….. 
         Podpis uczestnika 
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