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Zgłoszenie  
 

   86. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców  
 

„Turystyka wodna czynnikiem rozwoju gospodarczego polsko- niemieckiego 
obszaru Euroregionu Pomerania” 

 

Kiedy: 15.maja 2019,  od  godz. 10.00  do 15.30   

Gdzie: Hotel Interferie Medical Spa, ul. Uzdrowiskowa, 72-600  Świnoujście                              

 

Zgłoszenie proszę przesłać  w terminie do  8. maja 2019 

na adres: cud@um.swinoujscie.pl 

 

Imię i nazwisko  

Stanowisko  

Firma / Instytucja 

( pieczątka) 

 

 

Email     

Telefon  

Adres  

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb  związanych z realizacją 

projektu: „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych Euroregionu POMERANIA wraz z Powiatem  Märkisch- Oderland  

w ramach Interregu VA“  (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 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 osobowych - RODO) oraz 

zostałem/am  poinformowany/a o możliwości wycofania  tej zgody w dowolnym momencie.    

*Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku w publikacjach drukowanych i w wersji elektronicznej 

związanych z promocją w/w projektu  zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 

2006r. nr 90 poz. 631 z późn.) 

 

………………………………                                                                                                          ……………………………….. 

    Data /miejsce                                                                                                                           Podpis                                                                                                    
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 Administrator/Gmina Miasto Świnoujście/Urząd Miasta Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 

1/5, informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w 

przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) zwanego RODO.  

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Świnoujście/Urzędzie Miasta Świnoujście: Dane kontaktowe: Inspektor 

ochrony danych: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście, telefon: 91 3278595, e-

mail: iod@um.swinoujscie.pl  

Informuję o prawie żądania od Urzędu Miasta Świnoujście dostępu do danych osobowych, prawie do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO. Jednocześnie informuję o prawie do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż 

dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.  

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora/Gminy Miasto Świnoujście/Urzędu 

Miasta Świnoujście zamieszczona jest na stronie BIP oraz na stronie 

http://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/37/12846 
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