RODO W PRAKTYCE JST
seminarium inaugurujące utworzenie
Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST
przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego

KARTA ZGŁOSZENIA
na spotkanie otwarte
Jak osiągnąć zgodność prawną z RODO w JST
Bezpieczeństwo systemów informatycznych w JST

…………………………………………………………………………………….………………………………….
(nazwa instytucji zgłaszającej)
Zgłaszam udział w spotkaniu w dniu 17 grudnia 2018 r.
Miejsce spotkania: sala konferencyjna FRDL POST – ul. Kolejowa 1, Rzeszów
(budynek Center Park, wejście od strony Sądu Apelacyjnego, III piętro,)
Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Adres – dane do faktury:

Tel./fax:

e-mail:
Koszt udziału w spotkaniu wynosi 100 zł + 23% VAT.
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 7 grudnia br.

Kartę zgłoszenia proszę przesłać do dnia 7 grudnia 2018 r.
 pocztą na adres: ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów
 na adres poczty elektronicznej: post@frdl.rzeszow.pl
…………………………………………… dn. ………………………..2018 r.

INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w zakresie uczestnictwa w seminarium
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem:
post@frdl.rzeszow.pl.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach wynikających
z Pana/Pani udziału w spotkaniu otwartym Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
w JST, w tym w zakresie list obecności, certyfikatu uczestnictwa, informowania o programie
spotkania otwartego oraz dokumentacji i informowania o przebiegu spotkania otwartego,
w tym publikacji Pana/Pani wizerunku na stronie internetowej, mediach społecznościowych
FRDL POST na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 powyżej będą przechowywane przez okres
funkcjonowania Forum, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie
w tym celu.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora
oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: post@frdl.rzeszow.pl.
7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, jest
dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy,
ale jest warunkiem członkostwa w Forum.
9. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie
w zgłoszeniu udziału w spotkaniu otwartym Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
w JST, przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie,
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w celach wynikających z mojego udziału w spotkaniu
otwartym, w tym w zakresie list obecności, certyfikatu uczestnictwa, zakwaterowania,
informowania o programie spotkania otwartego.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku oraz
publikacji mojego wizerunku na stronie internetowej, mediach społecznościowych FRDL POST
przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul.
Żurawia 43, 00-680 Warszawa,
w celu dokumentacji i informowania o przebiegu
Kongresu/Konferencji.
Data i podpis …………………………………………………………..…….

