Urząd Miejski w Świętochłowicach
Świętochłowice, …………………………………….

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
do udziału w „VIII Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych”

I.

Nazwa i adres organizacji ……………………………………………..………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko, telefon osoby do kontaktu: …………………………...………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres mailowy kontaktowy:…………………………………………………………………………………………………………………
II.

Stoisko organizacji: TAK / NIE٭

Planowane działania na stoisku organizacji (np. warsztaty, konkursy, konkurencje sportowe, atrakcje
dla dzieci, rozdawanie ulotek)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
III.

Zapotrzebowanie (stół, krzesła, dostęp do energii elektrycznej)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IV.

Prezentacja na scenie: TAK / NIE٭

Planowany czas prezentacji: ………………………………………………………………………………………………………………..
Dostęp do energii elektrycznej podczas prezentacji na scenie: TAK/ NIE٭
V.

Dodatkowe informacje:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
*niepotrzebne skreślić
Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać
w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.
na adres:
rps@swietochlowice.pl
lub
do Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej (pok. 310)
tel. 32 3491-847

Urząd Miejski w Świętochłowicach

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 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).
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Świętochłowice z siedzibą przy
ul. Katowickiej 54, 41-600 Świętochłowice.
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail:
iod@swietochlowice.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Świętochłowice, Inspektor
Ochrony Danych – Izabela Grzondziel
3. Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail i nr telefonu są
przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby organizacji VIII Pikniku
Organizacji Pozarządowych.
5. Nie wyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w VIII Pikniku
Organizacji Pozarządowych.
6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do dnia organizacji VIII Pikniku Organizacji
Pozarządowych, tj. do 08.09.2019 lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych.
b. Poprawiania swoich danych osobowych.
c. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu zgłoszenia wycofania zgody należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail:
iod@swietochlowice.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka
54, 41-600 Świętochłowice
d. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
e. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania
w przypadku:
- zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
- potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu
do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń,
f. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

