
                                                                          
Zadanie jest realizowane w ramach projektu  

„Wzmocnienie III Sektora w pow. kartuskim”  

współfinansowanego ze środków Powiatu Kartuskiego 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
 

Szkolenie: NGO a COVID-19 
Miejsce: Live Webinar on-line 
Termin: Poniedziałek, 23 listopad 2020 r., godz. 17:00 
Wykładowca:  Anna Filipska 
                
Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko 
 

E-mail 
 

Nazwa podmiotu 
 

Telefon  
  

Adres do korespondencji 
 

 
 

Oświadczam, że: 
 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia10  maja  
2018  r. o  ochronie  danych  osobowych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1781)dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji  procesu  rekrutacji prowadzonej przez Fundację Edukacji i Działań Społecznych z siedzibą przy ul. 
Jeziornej 2/33 w Kartuzach. Wyrażam  zgodę na  nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie  mojego wizerunku i 
powielanie zdjęć wykonanych podczas uczestnictwa  w  szkoleniach zgodnie  z  zapisami ustawy  z  dnia  4  
lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880z późn. zm.)dla 
potrzeb niezbędnych do udokumentowania realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie III Sektora w 
pow. kartuskim” przez Fundację Edukacji i Działań Społecznych z siedzibą przy ul. Jeziornej 2/33 w 
Kartuzach.  

 

…………………………………                                          ……………………………… 

              (miejscowość, data)                                                       (podpis czytelny) 

 
Formularz w wersji elektronicznej należy odesłać na adres e-mailowy: cop@fundacjaeds.pl lub drogą 
pocztową na adres: Fundacja Edukacji i Działań Społecznych, ul. Jeziorna 2/33, 83-300 Kartuzy do 
dnia 23 listopada 2020 r. do godz.12:00 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1781)rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679    dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  
sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
dalej RODO informujemy, że: 
1)administratorami Pani/Pana   danych   osobowych są: Fundacji  Edukacji  i  Działań  Społecznych z  
siedzibą przy ul. Jeziornej 2/33 w Kartuzach oraz Starosta Kartuski z siedzibą w Kartuzach ul. Dworcowa 1, 
83-300 Kartuzy. 
2)Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w celu   rekrutacji   i   udokumentowania   realizacji   
zadania   publicznego pn. „Wzmocnienie III sektora w pow. kartuskim” na  podstawie  art. 11  ust.  1  
pkt1ustawyz  dnia  24  kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 
r. poz. 450 z późn. zm.) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa, 
3)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
4)podanie danych osobowych jest obowiązkowe do realizacji wskazanych wyżej celów 
 

mailto:cop@fundacjaeds.pl

