
 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
Zgłaszam swój udział w spotkaniu szkoleniowym online organizowanym przez Departament 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego w dniu 23 marca 2022 r. 
 
Dane osobowe: 
Imię  …………………………………………………………………………………………… 
 
Nazwisko 
……….……………………………….…………………………………………………….….. 
 
Nazwa reprezentowanego podmiotu 
……………..…………….……………………………………………………………………. 
 
E-mail …………………………………………………………………….…………………………… 
 
Wypełniony należy przesłać do 21 marca 2022 r. na adres e-mail: ksow@pomorskie.eu  

 
Klauzula RODO: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 - 
RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 
21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to dprow@pomorskie.eu,  
tel. 58 32 68 650.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
poprzez email: iod@pomorskie.eu lub telefonicznie (58) 32 68 518 i pisemnie na adres siedziby 
administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu 
udziału w spotkaniu  szkoleniowym na podstawie art. 55 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy  
z dnia 20 lutego 2015 r. o wpieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2021 r., poz. 2137 ze zm.)  
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO (w interesie publicznym), a następnie w celu 
archiwizacji dokumentacji na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. obowiązku prawnego).  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu archiwizacji 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, tj. przez okres 25 lat,  
a następnie przekazane do właściwego archiwum państwowego.   

5. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecimy 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.  

6. Osoby biorące udział w spotkaniu szkoleniowym posiadają prawo do żądania od administratora 
dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest warunkiem udziału w spotkaniu 

szkoleniowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia 
w nim udziału. 
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