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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

WARSZTATY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Szczyrk, Hotel Meta, 20 - 21.09.2018r. 
 

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Imię    …………………………………………………………………………... 

Nazwisko  …………………………………………………………………………... 

Stanowisko  …………………………………………………………………………... 

Instytucja/firma …………………………………………………………………………... 

Adres   …………………………………………………………………………... 

Telefon  …………………………………………………………………………... 

Mail   …………………………………………………………………………... 

Potwierdzam uczestnictwo w WARSZTATACH DLA JST WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: 

20 WRZEŚNIA: 

       WARSZTATY              OBIAD           KOLACJA           NOCLEG            

21 WRZEŚNIA: 

        WARSZTATY             OBIAD 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REGULAMIN UCZESTNICTWA: 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Dla osób zainteresowanych zostanie zarezerwowany przez Organizatora 1 nocleg 
(20/21 wrzesień). W przypadku pobytu z noclegiem uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 
złotych za pokój jednoosobowy lub 286 złotych za pokój dwuosobowy. Płatność winna być dokonana przelewem na 
konto hotelu przed rozpoczęciem warsztatów lub na miejscu gotówką/kartą. Do dnia 11 września 2018r. anulowanie 
rezerwacji noclegu jest bezpłatne, po tym terminie uczestnik zostanie obciążony pełnym kosztem noclegu. Parking 
bezpłatny. 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 11 września 2018r. na adres: kruczekb@slaskie.pl, asamira@slaskie.pl 
(wypełniony skan formularza zgłoszeniowego). Uczestnictwo w warsztatach zostanie potwierdzone przez Organizatora 
wyłącznie drogą mailową. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność 
zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.    

 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w warsztatach dla JST Województwa Śląskiego. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o ochronie danych osobowych (str. 2) 

………..………………………………… 
                                                                                                                  data i podpis uczestnika 

 
 

 
Osoby do kontaktu: 
Bogusława Kruczek-Gębczyńska, tel: (32) 774 00 67    kruczekb@slaskie.pl  
Aleksandra Samira-Gajny, tel: (32) 774 00 67                asamira@slaskie.pl  
       

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 
                          Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: https://bip.slaskie.pl/daneosobowe/ 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwanym dalej rozporządzeniem 2016/679) Województwo Śląskie/Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje, a Uczestnik Warsztatów dla Przedstawicieli JST w dn. 20-21.09.2018r. (zwany 
dalej Uczestnikiem) wraz z wypełnieniem niniejszego formularza i jego przysłaniem oświadcza, iż został poinformowany, że:  
1) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Województwo Śląskie, w imieniu którego działają jego organy 
i przedstawiciele: Zarząd Województwa Śląskiego, Sejmik Województwa Śląskiego a także Marszałek Województwa jako kierownik 
Urzędu Marszałkowskiego. Siedziba administratora znajduje się w Katowicach przy ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), 
e-mail: kancelaria@slaskie.pl, www.bip.slaskie.pl. 
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony danych. Adres e-mail: 
daneosobowe@slaskie.pl, pozostałe dane teleadresowe takie jak powyżej. 
3) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Samorządu Województwa. 
Województwo Śląskie/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego realizuje zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, 
zgodnie z przepisami prawa: ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, innymi szczególnymi przepisami prawa, 
statutem Województwa. Dane osobowe przetwarza, ponieważ wykonuje obowiązki prawne (art. 6. ust. 1 lit. c rozporządzenia 
2016/679); wykonuje zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przyznanej Województwu (art. 
6. ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679); wykonuje zobowiązania umowne (art. 6. ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679).  
Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją warsztatów dla przedstawicieli JST, które odbędą się w 
dniach 20-21.09.2018r. w Szczyrku. 
4) W określonych sytuacjach dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom: Hotelowi Meta w Szczyrku 
(miejsce organizacji warsztatów), Polskiej Agencji Informacji i Handlu SA z siedzibą w Warszawie (współorganizator warsztatów) 
oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą 
przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.  
Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub 
publikowane w BIP Urzędu. 
5) Urząd ma obowiązek przechowywania akt spraw w interesie publicznym. Okres przechowywania danych osobowych Uczestnika 
wynikać będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze 
szczególnych przepisów mających zastosowanie. 
6) W związku z przetwarzaniem przez Województwo danych osobowych, Uczestnik posiada szereg praw: dostępu do swoich 
danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania, żądania ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich 
przetwarzanie, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te mogą w szczególnych 
przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów. Powyższe prawa można realizować kontaktując się z 
administratorem lub inspektorem ochrony danych.  
7) Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, 
adres, numer telefonu, adres e-mail) zawartych w formularzu zgłoszenia na warsztaty. 
8) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w 
art. 22 RODO.  

 

Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679: 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego moich danych 
osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu: ORGANIZACJI WARSZTATÓW DLA 
PRZEDSTAWICIELI JST W SZCZYRKU W DNIACH 20-21.09.2018r. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie w formie pisemnej.  

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 

          ……………………………..                                             ………………………………… 

                        data                                                                                          podpis 
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