Formularz zgłoszeniowy
Zgłaszam udział w:
7 Polsko-Niemiecka Konferencja pt. „Cedynia w czasie i przestrzeni”
w dniu 23.06.2018, Cedynia
IMIĘ
NAZWISKO
Tytuł / stopień naukowy
Reprezentowana
uczelnia/instytucja
Adres do korespondencji
E-mail
Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji konferencji „Cedynia w czasie i
przestrzeni” zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Miejscowość, data

Imię i nazwisko

Organizatorzy:






Gmina Cedynia | Gemeinde Cedynia
Miasto Bad Freinwalde | Stadt Bad Freinwalde
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu | Kultur- und Sportzentrum Cedynia
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” | Verein für Kultur und Geschichte „Terra Incognita”
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego | Institut für Geschichte und
Internationale Beziehungen, Universität Szczecin
Organizatorzy ;

Cedynia

Badfreienwalde

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
(Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklenburgia – Pomorze Przednie /Branderburgia /Polska w Euroregionie Pomerania

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 poz.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 4, 74-520 Cedynia, w celu zgłoszenia udziału w
imprezie „Dni Cedyni 2018” na 7 Polsko-Niemiecka Konferencja pt. „Cedynia w czasie i przestrzeni
………………………………………..
Podpis wyrażającego zgodę
Spełnienie obowiązku informacyjnego
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz.922) informuję, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 4, 74-520
Cedynia,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu jednorazowego zgłoszenia udziału w imprezie „Dni Cedyni 2018” na 7 Polsko-Niemiecka
Konferencja pt. „Cedynia w czasie i przestrzeni i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu zgłoszenia udziału.
Informacja o rozpowszechnianiu wizerunku w celach promocyjnych
Zgodnie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t. j. z dnia 2017.05.05) zezwolenia nie
wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza oraz w
braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

………………………………………..
Podpis wyrażającego zgodę

