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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

uczestnictwa w konferencji „Być przedsiębiorczym na śląskiej wsi” organizowanej przez Gminę 

Strumień,  w ramach Planu działania  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, Plan 

Operacyjny na lata 2016-2017 w Miejskim Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu przy  

ul. Młyńskiej 14 w dniach 16-17 października 2017r  na terenie  Gminy Strumień i Powiatu 

Żywieckiego w województwie śląskim. 

Imię: ………………………………………………………………………………..................... 

Nazwisko: ………………………………………………………………………........................ 

Data i miejsce urodzenia:  ………………………………………………………........................ 

PESEL: ….................................................................................................................................... 

Adres zameldowania: ……………………………………………………………....................... 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………........................ 

Numer i seria dowodu osobistego…........................................................(w przypadku wyjazdu studyjnego) 

Data wydania dowodu osobistego….......................................................(w przypadku wyjazdu studyjnego) 

Data ważności dowodu osobistego: …...................................................(w przypadku wyjazdu studyjnego) 

Instytucja: ………………………………………………………………………........................ 

telefon komórkowy: ……………………………………………………………........................ 

e-mail: …..………………………………………………………………………....................... 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  

poz. 922)  informuję, iż:  

 

 „Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Strumień ul. Rynek 4 43-246 Strumień. Dane przetwarzane 

są wyłącznie , dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, jak 

również w celu archiwizacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa. Przysługuje 

Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże 

niezbędne do realizacji operacji, zgodnie z Umową nr 15/PO2016-2017/II/2017 z dnia 27.07.2017r.  
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I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji konferencji  zgodnie 

z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 922). Zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest 

Gmina Strumień ul. Rynek 4; 43-246 Strumień. Dane przetwarzane są wyłącznie , dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia w ramach pomocy technicznej PROW 

2014-2020, jak również w celu archiwizacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba 

że wynika to z przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkuje 

odmową przyjęcia zgłoszenia. 

II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na  

fotografiach wykonanych w trakcie trwania konferencji. 

III. Oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku w celu dokumentacji 

konferencji i realizacji działań promocyjnych.  

 

 

 

 ..................................................            .................................                         ............................... ........................... 

        Miejscowość                                            Data      Podpis uczestnika 

 

 
 


