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Formularz  zgłoszeniowy 

Nazwa i termin ABC Przedsiębiorczości w pigułce (online)                             13-15.04.2021

Organizator Zamek Cieszyn

Imię i nazwisko  

Dokładny adres

Telefon, e-mail

Sytuacja na rynku pracy □   Bezrobotny/a □   Nieaktywny/a zawodowo □   Zatrudniony/a □   Student

Planowana branża DG i 
obszar działania

Warunki uczestnictwa:

1. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

2. Zgłoszenia  należy dokonać do 9.04.2021 r.  wysyłając wypełniony formularz na adres mailowy: kkruszy@zamekcieszyn.pl 

3. Złożenie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Więcej informacji - Dział Przedsiębiorczości: kkruszy@zamekcieszyn.pl

Klauzula Informacyjna 
1. Administratorem Waszych danych jest Zamek Cieszyn (ul. Zamkowa 3abc,  43-400 Cieszyn).  Można się z nami skontaktować pisząc na adres:

info@zamekcieszyn.pl lub dzwoniąc na numer: 33 851 08 21.
2. Administrator  wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych, mailując na:

iod@zamekcieszyn.pl  lub pisząc na adres siedziby Administratora.  
3.  Przetwarzamy dane osobowe w celu: Waszego uczestnictwa w warsztatach (imię, nazwisko, email, telefon, adres) ; prowadzenia działalności

promocyjno-marketingowej (email, telefon).
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jeśli ich nie otrzymamy, nie możecie wziąć udziału w warsztatach.
5. Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe do czasu realizacji celu lub do momentu wycofania zgody. 
6. Nie będziemy przesyłać Waszych danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
7.  Możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, że naruszamy przepisy o ochronie danych osobowych.
8. W  zakresie  przewidzianym  przepisami  prawa  posiadasz  prawo  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia

przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Wasze dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zgoda uczestnika na przetwarzanie wizerunku i zgody na otrzymywanie informacji handlowych
Zakreśl właściwe:

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publiczne i nieodpłatne wykorzystanie przez Zamek Cieszyn mojego wizerunku. Zgoda obejmuje
takie  formy publikacji  jak:  strona internetowa  organizatora,  wydawnictwa  biuletynów,  kolportaż  materiałów,  nagrania  dźwięku  i  obrazu,  strona na
portalach społecznościowych (typu: Facebook),  gazetka (biuletyn),  tablica ścienna (ogłoszeniowa).  Równocześnie informujemy, iż zdjęcia, materiał
filmowy i inne formy zapisu elektronicznego mogą być przekazywane do instytucji i podmiotów takich jak organy i jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przesyłanie pod wskazany adres informacji  handlowej związanej  z funkcjonowaniem Zamku
Cieszyn oraz na przesyłanie informacji o organizowanych spotkaniach i przedsięwzięciach (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

3.   Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na otrzymywanie na wskazany numer telefoniczny informacji handlowej związanej z funkcjonowaniem
Zamku Cieszyn  oraz na przesyłanie  informacji  o organizowanych  spotkaniach  i  przedsięwzięciach (zgodnie  z  ustawą o świadczeniu  usług  drogą
elektroniczną).

Jestem świadomy, iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…..................................................................................
             Czytelny podpis uczestnika
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