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Formularz zgłoszeniowy  
Wspólnie kształtujemy przyszłość Euroregionu Pomerania  

Warsztaty tematyczne Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecin 

 

Kiedy:  11. września 2019, godz. 09:00 – 14:00  
Gdzie: Floating Arena, ul. Wąska 16, 71-415 Szczecin 

 

Imię i nazwisko:  

Instytucja:  

Funkcja:  

Telefon:  

Email:  

 

Wypełniony formularz proszę przesłać do dnia 29.08.2019 na adres:  

biuro@pomerania.org.pl 

Chcielibyśmy jednocześnie wskazać na fakt, że ilość miejsc jest ograniczona. Z tego względu prosimy delegować 
po jednej osobie z instytucji. W uzasadnionych przypadkach i po konsultacji z organizatorami będzie można 
dokonać zgłoszenia drugiej osoby.  
 

Ochrona danych osobowych 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Administratorem zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, al. Wojska 
Polskiego 184C/15, 71-256 Szczecin. Szczegółowe informacje dotyczące celu i zasad przetwarzania danych osobowych 
przez SGPEP znajdują się pod adresem http://pomerania.home.pl/wordpress/pl/ochrona-danych-osobowych/ 
 
W ramach opracowywania zgłoszeń będziemy przetwarzać i zapisywać Państwa dane osobowe - w szczególności imię i 
nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy - w zakresie przewidzianym odpowiednimi przepisami dot. ochrony danych 
osobowych.  
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w wymienionym poniżej zakresie:  
1) Zebrane dane będą użyte w celu zaplanowania imprezy i sporządzenia list uczestników.  

2) Państwa adres mailowy zostanie użyty wyłącznie w celu informowania o niniejszej imprezie i ewentualnych zmianach w 

jej przebiegu.  

3) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, niebiorącym udział w spotkaniu. Jedynym 

wyjątkiem są instytucje uprawione do kontroli naszej działalności. W szczególności Państwa dane osobowe nie będą 

sprzedawane bądź przekazywane w inny sposób instytucjom trzecim.  

Zgłaszając uczestnictwo w imprezie, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wymieniony powyżej 
sposób. Uczestnicy w każdej chwili maja prawo do odwołania niniejszej zgody.   
 
Informacja o zdjęciach 
Podczas spotkania robione będą zdjęcia. Wraz z uczestnictwem w imprezie udzielają Państwo Stowarzyszeniu Gmin 
Polskich Euroregionu Pomerania i  Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. zgody na robienie zdjęć i na użycie ich w celach 
informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez te instytucje.  
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