FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONFERENCJA WSPÓŁPRACY. GIEŁDA KOOPERACJI
Środa, 21 listopada 2018 r.
Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, ul. T. A. Wendy 14, 70-655 Szczecin
Imię i nazwisko:
Instytucja / Firma:
Miejscowość zamieszkania:
Numer telefonu:
E-mail:
Prosimy o wybór jednej z poniższych części:
( zaznaczyć znaczkiem ‘X’)

GIEŁDA KOOPERACJI
Spotkania przedsiębiorców i ekspertów

PANEL MERYTORYCZNY
Formy współpracy na rzecz rozwoju Transgranicznego Obszaru Metropolitalnego Szczecina

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 14 listopada 2018 r.
e-mail: dwpn@um.szczecin.pl
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia działalności
Urzędu Miasta Szczecin w ramach organizacji tego typu wydarzeń, na publikację zdjęć i filmów realizowanych w celach informacyjnych oraz na
wykorzystanie moich danych kontaktowych w aplikacji dostępnej dla innych użytkowników (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO). Klauzula informacyjna znajduje się na drugiej stronie zgłoszenia.

□

Jako uczestnik giełdy kooperacji wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK
Polska), organizatorowi giełdy.

Istnieje również możliwość rejestracji online lub poprzez
aplikację dedykowaną wydarzeniu – więcej na www.dwpn.eu

………………………………….
Podpis

KONTAKT :
Miriam Lam,

tel. +48 91 435 1195

Jolanta Buczek, tel. +48 91 333 9771

VERTE

Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie,
pl. Armii Krajowej 1, informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku
informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych osobowych zgodnie z art.13, 14 i 15
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 osobowych).
Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin.
Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych, Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin, telefon: 91 4245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl .
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych oraz
do ich sprostowania w zakresie uregulowanym ww. rozporządzeniem.
Jednocześnie ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora
niezgodnie z przepisami RODO.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin
zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.
Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych firmie Mobile Madness
Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1/7, 35-073 Rzeszów.

