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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ
„Aktualne wyzwania w obszarze problematyki uzależnień, HIV/AIDS i HCV.
Leczenie, terapia, profilaktyka, działalność społeczna”
Wandzin – 6 czerwiec 2019 roku
1.

OSOBA APLIKUJĄCA:

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

2.

OSOBA APLIKUJĄCA:

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

3.

OSOBA APLIKUJĄCA:

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

REPREZENTOWANA INSTYTUCJA/ORGANIZACJA:
Nazwa:
Adres:

Termin nadsyłania zgłoszeń do (włącznie): 31 maja 2019 r.
Formularz z dopiskiem „Konferencja” należy przesłać:


na adres e-mailowy: wandzin@wandzin.pl lub



pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”
EKO „Szkoła Życia”, Wandzin, 77- 300 Człuchów

Tel. kontaktowy – (59) 832 34 13, 788 257 942
Formularz on-line dostępny na www.wandzin.pl
Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, Wandzin, 77 - 300
Człuchów, tel: 59 8323413, e-mail: wandzin@wandzin.pl. Dane przetwarzane będą w celu organizacji i przebiegu konferencji szkoleniowej pn. „Aktualne
wyzwania w obszarze problematyki uzależnień, HIV/AIDS i HCV. Leczenie, terapia, profilaktyka, działalność społeczna”. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz/lub inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem
przetwarzają dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane od momentu zebrania danych do czasu wystawienia certyfikatów, po czym zostaną usunięte.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do
uzyskania kopii tych danych, sprostowania tych danych, usunięcia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak ich niepodanie będzie skutkować brakiem
możliwości wzięcia udziału w Konferencji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, a także nie będą podlegać zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

