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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
W SZKOLENIU „ANIMATOR CZASU WOLNEGO”
Wilkasy, 08-09 grudnia 2018r.

Imię i nazwisko:
Telefon:




Adres zamieszkania:
E – mail:



Należę do grupy defaworyzowanej:
Grupa wiekowa 16-25 lat
Kobieta
Opis dotychczasowej działalności w zakresie animacji czasu wolnego, w tym jako wolontariusz:





Uzasadnienie potrzeby udziału w szkoleniu:







	Wysyłając formularz zgłoszenia Kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa 
w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin. 
	Wypełniony formularz należy dostarczyć lub wysłać na adres biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, ul. Plac Wolności 1b, 11 – 600 Węgorzewo lub podpisany skan na adres e-mail:biuro@mazurylgr.pl najpóźniej do 30.11.2018r.
	W przypadku rezygnacji z udziału w wyjeździe zobowiązuję się do powiadomienia o tym fakcie organizatora szkolenia nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.





KLAUZULA INFORMACYJNA
Dotycząca uczestnictwa w szkoleniu „Animator czasu wolnego”

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym 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 (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
	Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie 87 428 29 51 lub mailowo: promocja@mazurylgr.pl
	Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkolenia pt. „Animator czasu wolnego” w dniach 08-09 grudnia 2018 w Wilkasach. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
	Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu wskazanego 
w pkt. 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: 
	Imię i nazwisko
	Adres zamieszkania,
	Dane kontaktowe (telefon, e-mail). 
	Przynależność do grupy defaworyzowanej.
	Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wykazanych wyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego 
z przepisów prawa.
	Do danych mogą mieć dostęp podmioty publiczne uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz krajowe organy audytowe i dochodzeniowe. 
	W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
	Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
	Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości skorzystania z oferty udziału w szkoleniu pt. „Animator czasu wolnego”.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

Publikacja zdjęć ze szkolenia na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” i Facebooku. 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. z późniejszymi zmianami)
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