
 

                                                                

                                                     

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

na Regionalną Konferencję Ekonomii Społecznej w Poznaniu, 
 

Poznań, 10. września 2018 r. 
 

Dane uczestnika konferencji: 
 

Imię i nazwisko uczestnika 
 

Nazwa reprezentowanej 
instytucji/organizacji 

 

Adres instytucji/organizacji 
 

Telefon kontaktowy 
 

Adres e-mail 
 

W takcie konferencji zaplanowano przeprowadzenie trzech równoległych paneli dyskusyjnych. 
W związku z powyższym prosimy o wskazanie panelu (jednego), w którym zechcą Państwo 
uczestniczyć: 

□ Budowanie partnerstw na rzecz ES w regionie (w kontekście społeczności lokalnych i 
samorządów) 

□ Innowacje społecznej przyszłością regionu 

□ Finansowanie działalności przedsiębiorstw społecznych 

 
 

……………………………………………… 
podpis uczestnika 

 



                                                                

                                                     

Zgłoszenie prosimy przesłać drogą e-mailową na adres: barbara.nadolinska@rops.poznan.pl lub 
na nr fax: 61 851 56 35, do dnia 4.września 2018 r. 
 
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne i obejmuje udział we wszystkich prezentacjach konferencji, 
lunchu, przerwach kawowych. 
Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i nie zwracają kosztów przejazdu na konferencję. 
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 
 
Podpis jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu 
rekrutacji i realizacji Regionalnej Konferencji Ekonomii Społecznej w Poznaniu, zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną 
zamieszczoną poniżej. 
 
Klauzula informacyjna dla uczestników działań projektowych współfinansowanych ze środków UE 
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu: 
 
Zgodnie z art. 13 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) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informuję, iż: 
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  tel. 61/8567 340, e-mail: iod@rops.poznan.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań projektowych 

współfinansowanych ze środków UE – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat zgodnie z Instrukcją 
kancelaryjną Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, 

5) ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje 

odmową uczestnictwa w działaniach projektowych. 
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