
    

Konferencja 

Rozwój miast a ich granice administracyjne 
11 - 12 kwietnia 2019, Opole 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Dane uczestnika: 

Imię  

Nazwisko  

Stanowisko  

Miasto / Instytucja  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  
 

Potwierdzenie obecności (tak/nie): 

Obecnośd podczas obrad I dnia (11.04.2019)  

Udział w uroczystej kolacji (11.04.2019)  

Obecnośd podczas II dnia (12.04.2019)  
 

Dodatkowe informacje (proszę zaznaczyd właściwe): 

Dojazd do Opola: samochód służbowy transport publiczny 

Wyjazd z Opola: samochód służbowy transport publiczny 
 

Formularz zgłoszeniowy prosimy wypełnid,  
a jego skan prosimy przesład  

najpóźniej do dnia 28 marca 2019 r.  
na adres:  

jolanta.halas@zmp.poznan.pl 

 

 

……………………………………………………………. 
Data i podpis zgłaszającego 

 
 

W przypadku pytao lub wątpliwości prosimy o kontakt z: 
- Andrzejem Porawskim – dyrektorem Biura ZMP (sprawy merytoryczne, biuro@zmp.poznan.pl, tel. 61 633-50-50) 
- Panią  Jolantą Hałas – z-cą dyrektora Biura ZMP (sprawy organizacyjne, jolanta.halas@zmp.poznan.pl, tel. 601 70 30 60) 

Klauzula informacyjna RODO 

Na podstawie 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 (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-517, ul. Robocza 42, e-mail: 
biuro@zmp.poznan.pl, tel. 61 633 50 50. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować mailowo, pod adresem rodo@zmp.poznan.pll, albo pocztą tradycyjną na adres: ul. Robocza 
42, 61-517 Poznań, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i wyłącznie w celu organizacji konferencji, 
której dotyczy formularz zgłoszeniowy. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 30 kwietnia 2019 r. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich 
przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w konferencji w dniu 
11-12 kwietnia 2019 r. organizowanej w Opolu. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
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