
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

 

                                           
                                    

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 

organizowane przez  
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach 

 

Temat spotkania „Alternatywa dla dotacji – instrumenty finansowe w obszarze 
przedsiębiorczości”. 

Data, godzina 18 lipca  2018 r. godz. 12:00-14:30 
 

Miejsce Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie 
ul. Józefa Tkaczyka 1, 83-400 Kościerzyna 

 
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ 

Imię i nazwisko:  
 

Numer telefonu 
kontaktowego 
(opcjonalnie): 

 

Adres e-mail (opcjonalnie):  
 

 
DANE ORGANIZACJI / INSTYTUCJI – jeśli dotyczy 

Nazwa organizacji:  
 

Adres – ulica, miejscowość  
 

Nr telefonu kontaktowego  

Adres e-mail  
 

Status podmiotu (NGO, JST, 
szkoła, OPS/PCPR, MŚP, 
inny) 

 

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu do dnia 17 lipca 2018 r. 

 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: tel.: 52 334 48 47. 

 
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.  
 
Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zostaną poinformowana drogą mailową na 
wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.  
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Jeśli jesteś osobą fizyczną informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 
rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Pomorskiego,  
z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, punktinformacyjny@pomorskie.eu,  
tel. 58 32 68 175. 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  

a. organizowanie wydarzenia o którym mowa w niniejszym formularzu oraz w celu 
wysłania materiałów informacyjnych po wydarzeniu; 

b. archiwizacji dokumentacji spraw do czasu jej przekazania do archiwum zakładowego. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący  
na administratorze (art. 6 ust. 1. lit c rozporządzenia), wynikający z Ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 9 ust. 2 pkt 12). 

4) Pani /Pana dane będą powierzone do przetwarzania przez Lokalny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich w Chojnicach. Ponadto Pani/Pana dane będą udostępniane innym 
podmiotom, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. 
dostawcom usług informatycznych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie 
umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane  
z uwzględnieniem postanowień art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013, który reguluje kwestię dostępności dokumentów. 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

7) Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w ww. wydarzeniu oraz otrzymania 
materiałów informacyjnych. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
realizacji ww. celów.  
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