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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
Spotkanie konsultacyjne z sektorem przedsiębiorców  

projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie 
 dla Warmii i Mazur 

 
Proponowany zakres wsparcia sektora gospodarczego w ramach FEWiM 2021-2027 przedstawią 
przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
 

Termin spotkania: 4 listopada 2021 r., godz. 11.00 
Miejsce spotkania: Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91a 

 
1. DANE OSOBOWE: 

Imię i nazwisko:………………………………….. 

Numer telefonu: ………………………………. 

Adres email:……………………………………… 

Nazwa i adres firmy/instytucji:………………………………. 

 

2. W PRZYPADKU SPECJALNYCH POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, PROSIMY O 

KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY : tel. 89 521 12 50, wmarr@wmarr.olsztyn.pl 

 

Oświadczenia i informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawiera Załącznik do 

formularza zgłoszeniowego  (prosimy o podpisanie i odesłanie razem z formularzem zgłoszeniowym).  

 

 

 
Data, podpis…………………………………………………………………………….. 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres e-mailowy: wmarr@wmarr.olsztyn.pl  

do 2 listopada 2021 r., godz.10.00.  

 
UWAGA - Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W spotkaniu może wziąć udział 
max. 1 przedstawiciel jednej firmy/instytucji. 
 

Szczegółowych informacji nt. spotkania udziela: Sylwia Prokorym-Kowalska, tel. 89 521 12 50, 

wmarr@wmarr.olsztyn.pl 
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Załącznik 

Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w Wydarzeniu 

Na przetwarzanie danych osobowych potrzebna jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe podane w formularzu 
będą przetwarzane wyłącznie w tych celach, na które zostanie wyrażona zgoda. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
w określonym celu następuje poprzez umieszczenie znaku potwierdzającego zgodę w odpowiednim polu znajdującym się 
pod oświadczeniem obok słów „Wyrażam zgodę” (np. „” lub „”).  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Warmińsko – 
Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego Spółkę Akcyjną w Olsztynie, Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, w celu 
organizacji Spotkania konsultacyjnego z sektorem przedsiębiorców projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur” (dalej: Wydarzenie). 

⎕ Wyrażam zgodę (brak zgody uniemożliwia wzięcie udziału w Wydarzeniu) 

                                                      

Informacja o prawie cofnięcia zgody 

Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody 
na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka 
Akcyjna w Olsztynie, Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (dalej: Spółka), 

2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@wmarr.olsztyn.pl. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w celu organizacji Spotkania konsultacyjnego z sektorem 

przedsiębiorców projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur” (dalej: 
Wydarzenie), 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę także w innych celach niż określony w punkcie 2,  
pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w tych innych celach; 

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w każdym przypadku jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO).  

6. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Wydarzenia będą przechowywane do czasu zakończenia i 
rozliczenia Wydarzenia. Po tym okresie dane osobowe będę przechowywane przez okres przewidziany przepisami 
dotyczącymi archiwizacji dokumentów. 

7. Dane osobowe będą przekazywane osobom upoważnionym przez Spółkę (pracownikom i współpracownikom Spółki, 
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki). Dane będą przekazywane także podmiotom 
uprawnionym do dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, dane mogą być - w 
razie potrzeby - przetwarzane również przez podmioty, z pomocy których Spółka korzysta wykonując swoje zadania 
(np. kancelarie prawne, podmioty świadczące na zlecenie Spółki usługi doradcze, usługi wsparcia informatycznego, 
usługi doręczania korespondencji lub inne wykwalifikowane podmioty, których pomoc okaże się niezbędna do 
wykonywania zadań Spółki). 

8. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich 
sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia 
danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje Pani/Panu w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 
17-22 RODO. 

10. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma 
Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania Wydarzenia. W przypadku niepodania 
danych nie będzie możliwy udział w Wydarzeniu.  

   …………………………………………. 
czytelny podpis 


