FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
[jeden formularz służy do zgłoszenia jednej osoby]

Zgłoszenie uczestnictwa
Spotkania informacyjne
Pomoc publiczna w projektach OZE – dotacje UE i udział w aukcjach 2018. Spotkanie informacyjne dla beneficjentów
RPO 2014-2020
Data dokonania zgłoszenia
Nazwa Instytucji zgłaszającej uczestnictwo
Imię i nazwisko uczestnika
Numer telefonu
Czytelny adres e-mail
(w celu powiadomienia o zakwalifikowaniu na
spotkanie informacyjne)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz
danych osobowych gromadzonych w związku i w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji. 1
Informacje dodatkowe:
1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać najpóźniej do dn. 12.10.2018 r. do godz. 12:00 na adres e-mail:
sigmafinance@sigmafinance.pl .
2. 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 Sigma Finance sp. z o.o. a dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji
uczestników na spotkanie informacyjne, w celach kontrolnych oraz archiwizacyjnych.

b.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom,
upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

c.

Podanie danych jest dobrowolne; jednakże nie podanie danych uniemożliwia udział w spotkaniu informacyjnym.

d.

Osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, przysługuje jej
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ma prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

e.

Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji zadania. Udzielona zgoda w każdej chwili może zostać wycofana
w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia woli przez np. „formularz kontaktowy”.

3. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości fakt, że o zakwalifikowaniu mnie na spotkanie zostanę powiadomiona/y odrębną wiadomością
e-mail przed planowanym spotkaniem, wraz z podaniem miejsca i daty.
4. W związku z uczestnictwem w spotkaniu pokryję koszty w wysokości 400,00 zł + VAT/ 300,00 zł +VAT (*właściwe zaznaczyć), niniejszym
upoważniam Sigma Finance spółka z o. o. do wystawienia faktury VAT.

