ZGWL.S.2402.9.2018

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU pt.:
„Obowiązki i prawa radnego jako członka organu stanowiącego JST”
Termin:
Organizator:
Miejsce:

29 listopada 2018 r. (czwartek)
Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, ul. Gen. J Dąbrowskiego 41d/3, 65-021
Zielona Góra, tel.: 796 009 636
Świebodziński Dom Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 39/41,66-200 Świebodzin

Urząd Miasta / Gminy:
zgłasza do udziału w szkoleniu :
imię:
Dane
uczestnika

nazwisko:
stanowisko:
telefon:
e-mail:

Dane JST do wystawienia
faktury:

…………………………………………………………...…
data, miejscowość

…………………………….…………………………..
pieczęć, podpis

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia udziału i przesyłanie do Biura ZGWL drogą elektroniczną na adres email: l.masklak@lubuskiegminy.pl (pierwsza literka w adresie e-mail to „L” jak w Ludwik) Ostateczny termin
nadsyłania zgłoszeń mija dnia 26 listopada 2018 r. Potwierdzeniem uczestnictwa jest wysłanie na ww. adresy email wypełnionej karty zgłoszenia oraz dokonanie opłaty do dnia 26 listopada 2018 r.
Opłata za udział dla Gmin Członkowskich wynosi: 150,00 zł / 1 osoba, płatne na konto ZGWL nr: 21 1090 1636
0000 0000 6200 7623. W tytule przelewu prosimy o wpisanie: „Imię i nazwisko uczestnika - szkolenie Radni”.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego
zamknięcia listy. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany lub odwołania terminu szkolenia
(najpóźniej do dnia 26 listopada 2018 r.) z powodu zbyt małej liczby uczestników lub z przyczyn niezależnych od
Organizatora.
Dane osobowe zbierane w celu zorganizowania seminarium są danymi służbowymi osób delegowanych do udziału i będą
przetwarzane tylko przez organizatora seminarium. W tym celu proszę podpisać klauzulę dot. przetwarzania danych.

ZGWL.S.2402.9.2018 Od 25 maja 2018 roku na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO).
W związku z tym przedstawiamy „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w Zrzeszeniu Gmin Województwa
Lubuskiego w związku z udziałem w seminarium pt.: „Obowiązki i prawa radnego jako członka organu stanowiącego JST”.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Realizując wymogi 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, „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, ul. Dąbrowskiego
41d/3/2, 65-001 Zielona Góra.
2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem administratora danych lub adresem poczty elektronicznej:
l.masklak@lubuskiegminy.pl . Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz na
podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zrzeszeniem przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie, przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę
osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku,
gdy uważa Pani/Pan, że jej/jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa.
W przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

……………………………………………………………………
podpis uczestnika seminarium

