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  KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Na spotkanie wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii 

społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy 

Planowany termin:   …………………………………………………………………………………………. 

 

Miejsce:  ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej faksem na numer 81 5287624 lub e-mailem 

(w formie skanu) na adres ewa.chudzik.rops@gmail.com. O zakwalifikowaniu zgłoszonych osób decyduje spełnienie 

kryteriów projektowych oraz kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na spotkanie informowane są o tym fakcie 

telefonicznie lub drogą e-mailową. Osoby, które zostały poinformowane o za kwalifikowaniu na spotkanie, niezwłocznie  

powinny osobiście bądź listownie dostarczyć oryginał karty zgłoszeniowej na adres Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Lublinie. 

 

DANE INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ PRZEDSTAWICIELA DO UDZIAŁU W SPOTKANIU                                              
            

 

  

 

 

                                                                                                 

                                                                                                                                         (pieczęć instytucji)                        

NAZWA INSTYTUCJI: 

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

ULICA:…………………………………..…………… .NR DOMU/LOKALU…………………………… 

KOD POCZTOWY: ………………………… MIEJSCOWOŚĆ: …………………………………………… 

TELEFON:…………………………………………...FAKS:…………………………………..……………  

E-MAIL:…………………………………………………..……………… 

 

DANE OSOBY ZGŁOSZONEJ DO UDZIAŁU W SPOTKANIU: 

 

DO UDZIAŁU W SPOTKANIU ZGŁASZAM PANIĄ/PANA: 

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………..……………………………… 

TELEFON: ……………………………. E-MAIL: ………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin rekrutacji uczestników na ww. spotkanie oraz 

spełniam kryteria określone w § 1 punkt 1 Regulaminu. 

 

……………………………………………………….. 
      (czytelny podpis osoby zgłoszonej) 

 

……………………..    ………………………………………………….……… 
(data)   (czytelny podpis osoby kierującej na spotkanie) 
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Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin rekrutacji uczestników na ww. spotkanie oraz 

spełniam kryteria określone w Regulaminie. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla 

potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji i organizacji spotkania ww. projektu zgodnie z art. 6 ust. 

1 a) oraz art. 9 ust.2 a) Rozporządzeniem 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania wglądu w swoje 

dane, do ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania a także prawo do przeniesienia danych   pod adresem Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. 

 

Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia będą 

wykorzystywane w działaniach promocyjnych oraz sprawozdawczości. 

 

 

 

……………………………………………………….. 
      Data i czytelny podpis uczestnika spotkania 

 
    
 

 


