
 
 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZNIA 
 

do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu  
„Organizacja i przeprowadzenie 4 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej sali 

szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie”  
w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” współfinansowanego z budżetu 

Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi  

na lata 2017-2020. 
 
 
 
 

1. Nazwa szkolenia: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Data szkolenia: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Dane uczestnika szkolenia: 
 
 
Imię …………………………………………… Nazwisko …………………………………………… 
 
 
Adres zamieszkania:  
 
miejscowość ……………………………….., nr domu/lokalu ………………………..,  
 
ulica …………………………, kod pocztowy ………………………………..,  
 
gmina: ………………………………, powiat: …………………………., 
 
województwo ………………………………………. 
 
 
Telefon komórkowy/stacjonarny: …………………………………………………………… 
 
 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………. 
   
 
 
 
 

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

                 Data                                         Podpis uczestnika 
 

 



 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – RODO 
 
1. W związku z pozyskiwaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żyraków z siedzibą: 39-204 Żyraków, 
Żyraków 137. 
 
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się 

Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Żyrakowie za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej (listownie): 39-204 Żyraków 137, telefonicznie 14 68 07 116, pocztą 

elektroniczną: rodo@zyrakow.pl. Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu                           

w Żyrakowie: 39-204 Żyraków 137, pokój 16. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są 

przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w zakresie numeru telefonu lub adresu               

e-mail podstawę prawną stanowi Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji szkoleń realizowanych w ramach 
projektu „Organizacja i przeprowadzenie 4 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej sali 
szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie”  w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” 
współfinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2017-2020. 

 
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, a następnie przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach. 

 
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą  podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
7.Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w „RODO” ma prawo do żądania od 
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych, 
a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych 
z ochroną danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 
przepisów powyższego rozporządzenia. 
 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych  do udziału w szkoleniu jest obowiązkowe, odmowa 
podania danych może skutkować nierozpatrzeniem zgłoszenia. Podanie numeru telefonu lub adresu  
e-mail jest dobrowolne. 
 
 
Składając podpis, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Administratora. 

 

      

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

      Data                                          Podpis uczestnika 

mailto:rodo@zyrakow.pl


 
 
 
 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika szkoleń 

realizowanych w ramach projektu „Organizacja i przeprowadzenie 4 otwartych inicjatyw 

edukacyjnych w utworzonej sali szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie” w ramach II 

etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” współfinansowanego z budżetu Województwa 

Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. 
(zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 80 poz. 904) poprzez zamieszczenie danych 

osobowych, miejsca nauki uczestnika, wykonanych fotografii w publikacji na stronie 

internetowej Centrum oraz w mediach. 

 Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. W związku                            

z otrzymaniem zgody na przetwarzanie danych, należy podać osobie, której dane dotyczą, 

wszystkie informacje zgodnie z art. 13 RODO wymagane przy zbieraniu danych osobowych. 

 

 

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

      Data                                          Podpis uczestnika 
 


