
Załącznik nr 2 

 

Formularz zgłoszeniowy 

Zgłoszenie do udziału w spotkaniu szkoleniowym odbywa się w następujący sposób: 

– Formularz należy wydrukować, wypełnić i podpisać. 

– Wypełniony Formularz należy zeskanować i przesłać drogą e-mail na adres: k.wiewiorska@pbpr.pomorskie.pl  

w terminie do dnia 29 listopada 2019 r.  

– Uwaga! Do udziału w spotkaniu szkoleniowym wymagany jest własny sprzęt, np. laptop lub inne urządzenie mobilne, 

w celu testowego wypełnienia ankiety internetowej pn. „Turystyka wodna – Stan/ Plany/ Perspektywy” online. 

 

Imię i nazwisko/nazwa instytucji, organizacji, zespołu: 

 

E-mail: 

 

Telefon: 

 

Adres reprezentowanej instytucji, organizacji, zespołu: 

 

 

Wybierz i zaznacz jeden z zaproponowanych terminów spotkań szkoleniowych: 

 

     

 

     

 

 

  

Wybierz:

Miejsce: Słupsk

Termin: Data: 03.12.2019 r. 

Godzina: 11.00 – 13.00

Wybierz:

Miejsce: Gdańsk

Termin: Data: 04.12.2019 r. 

Godzina: 11.00 – 12.00

Wybierz:

Miejsce: Puck

Termin: Data: 05.12.2019 r. 

Godzina: 10.00 – 12.00

Wybierz:

Miejsce: Swornegacie

Termin: Data: 09.12.2019 r. 

Godzina: 10.00 – 12.00

Wybierz:

Miejsce: Kościerzyna

Termin: Data: 11.12.2019 r. 

Godzina: 10.00 – 12.00

mailto:k.wiewiorska@pbpr.pomorskie.pl


 

Wyrażam zgodę -RODO1 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Województwa Pomorskiego  

oraz Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego oraz zostałem poinformowany, że:  

1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Pomorskie Biuro Planowania 

Regionalnego.  

2. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby opracowania dokumentu pn. „Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju 

turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030”.  

3. Podstawą przetwarzania udostępnionych danych osobowych jest 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 (RODO).  

4. Udzielenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych jest dobrowolne. 

5. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na 

dalsze przetwarzanie swoich danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce 

do momentu wycofania zgody.  

7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.  

8. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania udostępnionych danych osobowych 

przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Zgoda na wykorzystanie przekazanych zdjęć2 

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przekazane przeze mnie za pośrednictwem ankiety internetowej   

pn. „Turystyka wodna – Stan/ Plany/ Perspektywy” zdjęcia będą wykorzystywane na potrzeby opracowania dokumentu  

pn. „Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030” oraz mogą być publikowane  

w mediach. Przesłanie fotografii oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie i publikację przez Zarząd Województwa Pomorskiego 

oraz Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego nadesłanych zdjęć. Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie 

zdjęć na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Równocześnie przekazanie zdjęć jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba udostępniająca zdjęcia posiada wszelkie 

do nich prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku. 

 

 

 

  ........................................................................................................  

 Data, imię i nazwisko osoby wypełniającej 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 W przypadku chęci wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wstawić znak „X” w odpowiednim polu. 

 
2 Ankieta internetowa pn. „Turystyka wodna – Stan/ Plany/ Perspektywy” posiada możliwość dodania zdjęć. Jeśli planują Państwo 

przekazać zdjęcia (portu jachtowego; przystani/stanicy kajakowej; miejsca do kąpieli; wybranej bariery/przeszkody dla rozwoju 

turystyki wodnej itd.) za pomocą ankiety, prosimy o wyrażenie zgrody na wykorzystanie przekazanych zdjęć (tj. wstawiając znak 

„X” w odpowiednim polu). 


