FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1.

SPOTKANIE INFORMACYJNE:

pn. „Podniesienie kompetencji
cyfrowych mieszkańców
województwa
zachodniopomorskiego
i wielkopolskiego”

DANE OSOBOWE:

Imię i Nazwisko: …………………………………………………..
Numer telefonu: …………………………………………………...
E-mail: ……………………………………………………………..
2. DANE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, KTÓRĄ PAN/PANI
REPREZENTUJE:
Nazwa: …………………………………………………….............
Tel. Kontaktowy: ………………………………………….............
Adres (ulica): ………………………………………………………

TERMIN:

Kod pocztowy/Miejscowość: ……………………………………...

14.03.2019r., godz. 13:00-15:30
3. SPECJALNE POTRZEBY WYNIKAJĄCE
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STANU ZDROWIA

MIEJSCE:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16
78 – 400 Szczecinek
sala konferencyjna nr 402, II piętro



Druk materiałów powiększoną czcionką



Przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności ruchowych



Zapewnienie tłumacza języka migowego



Inne:………………………………………………………
……………………………………………………………



KONTAKT:

LPI Szczecinek, tel. 94 372 92 50,
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl








„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji i realizacji usług informacyjnych oraz
szkoleniowych, realizowanych przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Szczecinku, zgodnie z 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 (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).
Administratorem danych osobowych jest Starosta Powiatowy w Szczecinku,
78-400
Szczecinek,
ul.
Warcisława
IV
16.
Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9
RODO. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej
danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane dobrowolnie
przez osoby, których dotyczą, niemniej bez ich podania nie jest możliwa
realizacja usług informacyjnych oraz szkoleniowych. Więcej na temat
przetwarzania Państwa danych osobowych można przeczytać na stronie
internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Szczecinku, zakładka Ochrona
danych
osobowych
pod
adresem
http://powiatszczecinecki.bip.net.pl/?c=1266.
„Wypełnienie niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na robienie zdjęć podczas spotkania a także zgody na ich publikację
i rozpowszechnianie w celach informacyjno – promocyjnych”.
„Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
spotkania oraz rozliczenia, kontroli środków i ewaluacji, z których
sfinansowano spotkanie”.
„Wyrażam zgodę na otrzymywanie, na moje konto poczty elektronicznej
informacji nt. działań informacyjnych i promocyjnych dot. Funduszy
Europejskich wysyłanych przez Lokalny Punkt Informacyjny w Szczecinku
w imieniu własnym oraz na zlecenie innych podmiotów/osób”.
„Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.
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Rekrutacja prowadzona będzie do 13 marca br. do godz. 15:00 Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniach
prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza na adres lpi@powiat.szczecinek.pl.

…..………………………………….
(data, podpis)
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