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Imię i nazwisko:

Adres, prywatny telefon, e-mail:

Tytuły i autorzy tekstów oraz czas prezentacji:

Informacje o dotychczasowych osiągnięciach:

Potwierdzenie placówki delegującej o dokonanej wpłacie w wysokości ……………………….… zł
na konto LFF Projekt.
Przewidywany termin przyjazdu do KWIDZYNA:
/nocleg w ramach akredytacji od 6.12.2018 r./
Uwagi o niezbędnych warunkach technicznych prezentacji:
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Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wykorzystanie mojego wizerunku, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Lokal nej Fundacji Filantropijnej Projekt, na stronie internetowej*, w prasie*, tablicach informacyjnych* oraz na profilach portali społecznościowych*. Zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w związku z moim udziałem. Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z treścią
klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, zgodnie z art. 13 RODO.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 1 i 2 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, dalej RODO) informuje się, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Administratorem państwa danych osobowych jest Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt z siedzibą w Kwidzynie, Warszawska 14, reprezentowane przez Prezesa Mieczysława Dzikowskiego.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z Lokalną
Fundacją Filantropijną Projekt.
Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostepnienia wizerunku.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza Przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Kwidzyn,

dnia

…………………

……………………………………………………
(czytelny podpis uczestnika)

*Niepotrzebne skreślić
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć wykonanych w czasie Giełdy.
Przesyłając zgłoszenie oświadczam, że Regulamin OGZA "Wieczorne Nastroje" jest mi znany, akceptuję jego treść i zobowiązuję
się do przestrzegania jego postanowień.
………………………………………………….
(czytelny podpis uczestnika)

Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: lffprojekt@wp.pl lub drogą pocztową na adres: Lokalna
Fundacja Filantropijna PROJEKT, ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn
Informacji udzielają:

Mieczysław Dzikowski – tel. 603 636 932
Dorota Kurjata – tel.665440 781
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