
   
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Programu Kultura Mechanizmu Finansowego EOG na 

lata 2014 – 2021.  

Imię i nazwisko Uczestnika   

………………………………………………………………..……………………….………………………………………………………………. 

Nazwa reprezentowanej instytucji 

…………………………………………..………………….………………..….……………………………………………………………………. 

Adres instytucji 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Strona www instytucji 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy uczestnika (służbowy) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail uczestnika (służbowy) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Termin i miejsce szkolenia (proszę wybrać jedną z opcji) 

Szkolenie w zakresie działania I Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 

    27.11.2018 r. Warszawa 
    28.11.2018 r. Warszawa 
 

Szkolenie w zakresie działania II Współpraca kulturalna 

    29.11.2018 r. Warszawa 
    30.11.2018 r. Warszawa 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca. 

Skan podpisanego i opatrzonego pieczęcią zgłoszenia należy przesłać drogą mailową na adres: 
agronek@mkidn.gov.pl. 

Telefon kontaktowy: (22) 692 55 07. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin uczestnictwa w szkoleniu oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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. U. UE z 2016 L 119/1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla potrzeb procesu 
organizacji szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców Programu Kultura MF EOG na lata 2014 – 
2021. 

 
Miejscowość, data ………………………………………………………… 

Podpis uczestnika szkolenia ………………………………………….. 

Podpis osoby delegującej ….………………………………………….. 

 

Pieczęć instytucji …………………………………………………………… 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informujemy, że: 
a. administratorem przesłanych danych osobowych jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z siedzibą w Warszawie (00-071) ul. Krakowskie Przedmieście 15/17; 
b. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Pan Mariusz Węglewski, kontakt abi@mkidn.gov.pl; 
c. dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji uczestników na szkolenie, w celu zakwalifikowania 
uczestników na szkolenie, w celu obsługi szkolenia oraz w celach kontrolnych do czasu zakończenia realizacji 
Programu Kultura MF EOG 2014 - 2021, i do celów archiwalnych, zgodnie z odpowiednimi przepisami; 
d. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, natomiast mogą zostać ujawnione właściwym 
organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem; 
e. dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
f. macie Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania oraz 
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych; 
g. zebrane dane osobowe nie będą służyły do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania; 
h. podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwia udział w szkoleniu 
i. W oparciu o art. 81 ust 2 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) szkolenie 
będzie fotografowane przez Organizatora. Zdjęcia zostaną wykorzystane przez Organizatora w celach 
informacyjnych, mogą być zamieszczone na jego serwisach www i wydawanych przez niego publikacjach. 
 

 


