
 

Formularz zgłoszeniowy – warsztat – tworzenie dekoracji „ZERO WASTE” 

Termin warsztatów: 5 październik 2021 r., godz. 10.00 – 16.00 

 

Miejsce warsztatów:  Kompleks Wypoczynkowo Konferencyjny „Wichrowe Wzgórze”, Chmielno, ul. Wichrowe 

Wzgórze 13   

1. Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………………………………… 

2. Dane kontaktowe  

2.1 Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………. 

2.2 E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z  Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) oraz Rozporządzeniem 

(UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylająca dyrektywę 95/46/CE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy że: 

1. Administratorami danych osobowych uczestników warsztatów są: 

a. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa 

b. Województwo Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 

21/27, 81-810 Gdańsk 

c. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby z siedzibą w Kartuzach, ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy 

2. Dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji projektu: „Organizacja cyklu warsztatów artystyczno - 

rękodzielniczych”. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, przez okres przewidziany 

przepisami prawa w tym zakresie, w tym szczególnie przez okres przechowywania dokumentacji wymagany od 

organizatora w związku z realizacją projektu. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa bądź 

innych dokumentów warunkujących realizację projektu. 

5. Uczestnikom warsztatów przysługują prawa wynikające z: 

d. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

e. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, 

f. Prawo do usunięcia danych (jeśli pozwalają na to przepisy inne przepisy prawa), 

g. Prawo ograniczenia przetwarzania danych, 

h. Prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych,  

i. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych osobowych) 

6. W celu skorzystania z praw wskazanych w pkt. 5 należy się kontaktować pod adresem: stk@kaszuby.com.pl 

         

Oświadczam, że zapoznałe/am się i akceptuję Regulamin „Organizacji cyklu warsztatów artystyczno – rękodzielniczych oraz 

wyrażam zgodę na: 

1. Przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na materiałach wewnętrznych. 

2. Przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na stronie FACEBOOK. 

3. Przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na stronie internetowej. 

4. Przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na plakatach. 

5. Przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na ulotkach. 

 

Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody mogę złożyć w formie wniosku drogą pisemną 

lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu 

internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania moich danych. 

          

       

      …………………………………………………………. 

        (data i podpis uczestnika) 

 


