
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Spotkanie informacyjne: „Lokalne Strategie Rozwoju wspierane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego”  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: 
kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl; 
Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl; 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  

 organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań informacyjnych; 

 archiwizacja dokumentacji. 

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: 

 obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1. lit c rozporządzenia), wynikający z Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 9 ust. 2 pkt 12), 

 obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach; 

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, organizatorom konferencji, szkoleń, 
warsztatów, spotkań informacyjnych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku 
korespondencji papierowej). Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką 
informacją lub publikowane w BIP Urzędu; 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2023r; 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może wiązać się brakiem możliwości udzielanie odpowiedzi, konsultacje w 
zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich; 
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22; 

Formularz służy do zgłoszenia jednej osoby. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać e-mailem na adres:  lpirybnik@oddzial.fgsa.pl 

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają potwierdzenie na wskazany adres e-

mail 

TERMIN: 

 

09.10.2018 

Godz. 10.00 – 13.00 

 

 

MIEJSCE: 

ul. Bolesława Chrobrego 2 
44-200 Rybnik 

 

ORGANIZATOR: 

Lokalny Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich w 

Rybniku  

 

 

 

 

DANE OSOBOWE:  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 
 
Numer telefonu: ………………………………………………..……………….………… 
 
E-mail: ………………………………………………………….………….……….……….. 
 
Proszę o zaznaczenie Państwa oczekiwań  względem spotkania informacyjnego:  
 

□  nigdy nie ubiegałam/łem się o środki UE i potrzebuję wsparcia w procesie tworzenia wniosku 
 
□ mam pewne doświadczenie w pisaniu projektów lecz nie w obecnej perspektywie 2014-2020 

 

□ nie potrzebuję pomocy przy tworzeniu wniosku aplikacyjnego 
 

Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Województwo Śląskie moich danych osobowych zawartych na 
niniejszym formularzu w następującym celu: 
a) udzielanie odpowiedzi, konsultacje z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie 
pozyskiwania środków z funduszy europejskich; 
b) organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań informacyjnych; 
c) archiwizacja dokumentacji spraw do czasu jej przekazania do archiwum zakładowego. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 
                           

                      ……………………………..                                                                  ………………………………… 
data                                                                                            podpis 
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