
 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

II SAMORZĄDOWA DEBATA OŚWIATOWA 

11 kwietnia 2019 r. godz. 11.00 
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Sala Skłodowskiej (IV piętro) 

 

Zgłoszenie (scan) prosimy przesyłać do dnia 8 kwietnia 2019 r. 

 na adres e-mail: zapisy@debata.edu.pl lub fax nr 61 666 13 22    

 

Urząd…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Powiat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Województwo……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Organizacja: 
o Związek Miast Polskich 
o Związek Gmin Wiejskich RP 
o Związek Powiatów Polskich 
o Unia Metropolii Polskich 
o Unia Miasteczek Polskich 

 
Klauzula informacyjna 
Administratorem danych jest ZGWRP z siedzibą w Poznaniu, ul. Kantaka 4. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo 
dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia. Możesz się z nami skontaktować przez e-mail: biuro@zgwrp.pl. 
1. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, 
które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym Pani/Pan ma. Z inspektorem Pani/Pan może się kontaktować przez e-mail: daneosobowe@zgwrp.pl.  
2. Będziemy posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi w celu zorganizowania II Samorządowej Debaty Oświatowej. Mając to na uwadze, będziemy posługiwać 
się Pani/Pana danymi osobowymi na podstawie statutu ZGWRP (art. 6 ust. 1 lit b RODO), oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 
lit. f RODO) jakim jest zorganizowanie II Samorządowej Debaty Oświatowej. Podczas obsługi II Samorządowej Debaty Oświatowej będziemy utrwalać także Państwa 
wizerunek poprzez wykonywanie fotografii sal obrad i kuluarów, uczestników i prelegentów debaty, a także dokonywać nagrań audiowizualnych. Zgromadzone w 
ten sposób Państwa dane będziemy przetwarzać wyłącznie na potrzeby późniejszego sprawozdania z przebiegu debaty w materiałach informacyjnych. Dlatego, że 
posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz: 
a. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
b. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
d. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy 
się Pana/ Pani danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
e. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pani/Pan może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Biuro 
ZGWRP przesłało Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże Biuro ZGWRP zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe, 
f. przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez ZGWRP w Poznaniu, ul. Kantaka 4 do celów statutowych. 

 

 

Data ..............................................   Podpis ..................................................... 

 

 

L.p. 

 

Imię  Nazwisko Stanowisko 

 

e-mail 
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