ZGŁOSZENIE
MAZURSKIE WARSZTATY KOMUNALNE „REKO – EKO”
Zgłoszenie prosimy wysłać na adres e-mail zgloszenie@mzmgo.mazury.pl z tygodniowym wyprzedzeniem

DANE ZGŁASZAJĄCEGO
Jednostka zgłaszająca: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba upoważniona do kontaktów: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Tel.: ……………………………………… Fax.: ……………………………………………… e-mail: ……………………………………………………………….

DANE ZGŁASZANEJ GRUPY
Szkoła Podstawowa

Szkoła Ponadpodstawowa

Ilość osób: …………………………………………………………………… Wiek: ……………………………………………………………………………………
Opiekun grupy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel.: ……………………………………………………………….. e-mail: ……………………………………………………………………………………………….

TERMIN WARSZTATÓW *
Proponowany termin warsztatów: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Godzina:

9:00

12:00

* Wybierz godzinę i zaproponuj termin warsztatów (każdy czwartek z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)

Karta zgłoszenia stanowi akceptację warunków zawartych w informacjach organizacyjnych. Osoba podpisująca formularz
zgłoszeniowy oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego. W razie pytań
prosimy o kontakt z Mazurskim Związkiem Międzygminnym - Gospodarka Odpadami tel. 87 429 13 74 lub 692 357 053

………..………………………………
(podpis osoby zgłaszającej)
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Polityka RODO - Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami z siedzibą
w Giżycku, ul. Pocztowa 2. Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer tel. 48 87 429 13 74 lub adres
e-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl
Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod nr tel. 87 429 13 74
e-mail: iod@mzmgo.mazury.pl

bądź adresem

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu statutowej działalności w obszarze edukacji ekologicznej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
Imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

będą

w

zakresie

podanym

w

zgłoszeniu

a

w

szczególności:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom
współpracującym z administratorem w zakresie edukacyjnej, administracyjnej, informatycznej oraz innych realizujących zadania
na rzecz Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka odpadami.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania powierzonych nam zadań.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią
archiwalną.
Ma Pani/Pan prawo do:






żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
przenoszenia swoich danych osobowych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe
realizacji zgłoszenia.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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