FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
UDZIAŁ W SZKOLENIU „Ja w internecie”
Imię i nazwisko uczestnika
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe uczestnika

OBSZARY TEMATYCZNE
( do wyboru)

tel.:
e-mail:
Deklaruje udział w szkoleniu w następujących
obszarach tematycznych
Termin szkoleń od 15 stycznia 2019r.
tak/nie

1.

Rodzic w internecie

2.

Rolnik w sieci

tak /nie

3.

Moje finanse i transakcje w sieci

tak /nie

4.

tak/ nie

5.

Tworzenie własnej strony internetowej
(bloga)
Kultura w sieci

6.

Mój biznes w sieci

tak/nie

7.

Działam w sieciach społecznościowych

tak/nie

tak /nie

*właściwe podkreślić np.: TAK

Miejscowość i data
....................................

Czytelny podpis
.................................
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Klauzula o ochronie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
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) (Dz.
Urz. UE L 119) – dalej RODO − informujemy, że:
•

Administratorem
63-642 Perzów.

•

Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Perzów poprzez adres e-mail:
iod@perzow.pl.

•

Dane osobowe są przetwarzane w związku z procedurą wstępnej rekrutacji uczestników projektu „Ja
w internecie”.

•

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1
lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane
osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC).

•

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

•

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu oraz okres 1 miesiąca po zakończeniu
projektu tj. nie dłużej niż do 31.07.2019r.

•

Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

•

Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo
do przenoszenia danych osobowych.

•

Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

•

Urząd Gminy Perzów nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż związanych
z procedurą wstępnej rekrutacji uczestników projektu „Ja w internecie”.

•

Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich
profilowania.

danych osobowych jest Wójt Gminy Perzów z siedzibą w Perzowie nr 78,
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