
 

 

 
FORMULARZ   ZGŁOSZENIOWY  

Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy 
14-15 września 2018 r. 

Zgoda na przetwarzanie danych 
Zapisując się do udziału w Pomorskim Forum Partnerstwa i Współpracy organizowanym w dniach 14-15września 2018r. w ramach realizacji projektu „Trzy krajobrazy 
srebrnej partycypacji społecznej”, w ramach Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na Lata 2014-2020- Edycja 2018, którego jest 
Pani/Pan uczestnikiem przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania Stowarzyszenie „Podaj Rękę” nie 
będzie mogło zarejestrować Pani/Pana udziału w Forum, ani przekazać Pani/Panu informacji organizacyjnych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych stanie 
się Stowarzyszenie „Podaj Rękę” z siedzibą  Miłocin 23, 83-020 Cedry Wielkie, adres email: biuro@podajreke.org. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie na 
potrzeby rejestracji i organizacji Pomorskiego Forum Partnerstwa i Współpracy organizowanego w dniach 14-15 września 2018r. Dane przetwarzane są wyłącznie 
przez okres związany z realizacją projektu „Trzy krajobrazy srebrnej partycypacji społecznej”, po tym czasie zostaną usunięte. W każdym czasie może Pani/Pan 
zwrócić się do Stowarzyszenia „Podaj Rękę” o sprostowanie, usunięcie swoich danych, wniesienie sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich 
przetwarzania – wystarczy, że napisze Pani/Pan wiadomość na adres biuro@podajreke.org. 
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:  biuro@podajreke.org 
lub telefonicznie 504068554 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 organizacji Pomorskiego Forum Partnerstwa i Współpracy w dniach 14-15 września 2018r przez 
Stowarzyszenie „Podaj Rękę” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. U. UE.I. 2016. 119.1). Ponadto 
wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu „Trzy krajobrazy srebrnej partycypacji 
społecznej”, oraz przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ewaluacji. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na 
profilu Facebook Senior Pomorski, stronach internetowych Stowarzyszenia „Podaj Rękę” w zakresie dotyczącym informacji o w/w. Forum. 

 

Imię 
 

Nazwisko 
 

Podmiot zgłaszający uczestnika (JST, 
NGO –nazwa i adres) 

 

Telefon uczestnika 
 

Email uczestnika 
 

Udział w pierwszym dniu Forum  
 Tak 

 Nie 

Udział w drugim dniu Forum 
 Tak 

 Nie 

Nocleg  
 Tak 

 Nie 

Podpis uczestnika 
 

Wypełniony formularz należy odesłać na adres e-mail: forum@forumpartnerstwa.pl  do dnia 10 września br. 
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