
      

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do udziału w Warsztatach Aktywizujących dla Kobiet

Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnienie formularza i przesłanie skanu drogą e-mailową na adres:
terraz.senioras@gmail.com, w terminie do dnia 27 września 2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

I. WARSZTATY

Tytuł: Warsztaty aktywizujące dla Kobiet „LUBLIN SILNY SIŁĄ KOBIET”

Termin: 29 września 2018 r. (sobota), godz. 10:00-16:00

Miejsce: Hotel Forum, ul. Obywatelska 8, Lublin

II. DANE UCZESTNICZKI

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………… Wiek: …………

Tel. kontaktowy: ………..………………..… E-mail:  .…………..………………..……………………….

III. OŚWIADCZENIE

 Oświadczam, iż jestem mieszkanką Miasta Lublin.

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w fotorelacjach, polegające

na umieszczeniu zdjęć na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin, Stowarzyszenia Terraz Senioras

oraz drukowanych materiałach pokonferencyjnych.

…………………………………………………….
Miejscowość, data

…………………………………………………….
Podpis

Urząd Miasta Lublin Stowarzyszenie Terraz Senioras
Biuro- Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin 
ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin e-mail: terraz.senioras@gmail.com
www.um.lublin.pl nr tel.: 691 092 253, 502 571 216



      

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Warsztaty aktywizujące dla Kobiet
„LUBLIN SILNY SIŁĄ KOBIET”

29 września 2018 r.
Partner organizacyjny: Stowarzyszenie Terraz Senioras 
 
W świetle obowiązującego prawa wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani danych osobowych
jest konieczne do pomyślnego przeprowadzenia rejestracji i późniejszej obsługi Uczestników
Warsztatów aktywizujących dla Kobiet  „LUBLIN SILNY SIŁĄ KOBIET”.

Na podstawie 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 informujemy, że: 
1. Administratorem Pani danych osobowych jest Partner organizacyjny Stowarzyszenie Terraz
Senioras.

2. Stowarzyszenie Terraz Senioras przetwarza Pani dane w celach umożliwiających sprawną
realizację Warsztatów, obsługę uczestników, do których miedzy innymi należą: identyfikacja
Uczestników Warsztatów, przygotowanie materiałów (np. identyfikatorów), wymiana istotnych
informacji  między  organizatorem,  a  jej  uczestnikami  takich  jak  np.  zmiany  organizacyjne,
przypomnienie o istotnych terminach itp.

3.  Pani  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  archiwalnych  formularzach  zgłoszeniowych,
listach obecności oraz do informowania o nowych działaniach Stowarzyszenia – do cofnięcia
przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie. 

4.  W  związku  z  przetwarzaniem  przez  Stowarzyszenie  Terraz  Senioras  Pani  danych
osobowych, w wyżej wymienionych celach przysługuje Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych i ich poprawiania, 

b) prawo do sprostowania danych, 

c) prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania, 
e) prawo do przenoszenia danych, o ile inny administrator realizujący wyżej wymieniony cel
zostałby powołany, 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

5.  Każda  osoba,  której  dane  dotyczą  ma  także  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego  (obecnie  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych),  jeżeli  sądzi,  że
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy. 

6. Każda z wymienionych w punkcie 4 operacji zawsze możliwa jest przez kontakt z osobą
nadzorującą  przetwarzanie  danych  w  Stowarzyszenie  Terraz  Senioras
terraz.senioras@gmail.com

Ja,  niżej  podpisany/a oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach
dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzenia, sprostowania, usunięcia danych osobowych –
w prostej i zrozumiałej formie. Wszystkie moje wątpliwości zostały mi wyjaśnione. Oświadczam, że
przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie.

Lublin, dn. .......................................… ………………………………………….
   Podpis

Urząd Miasta Lublin Stowarzyszenie Terraz Senioras
Biuro- Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin 
ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin e-mail: terraz.senioras@gmail.com
www.um.lublin.pl nr tel.: 691 092 253, 502 571 216
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