Kolejny raz serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji: WIL.X4 Warsztaty
Informatyków Lubuskich Kormoran Resort & SPA 2019 pod honorowym
patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WIL.X4
Wydarzenie:
Data:
Lokalizacja:

WIL.X4 - Warsztaty Informatyków Lubuskich edycja XIV
29.09.2019 (wtorek) – 30.09.2019 (środa)
Kormoran Resort & SPA, Sulęcin

WWW:

www.wil.gamp.pl

Uczestnik (-cy) WIL:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………….

JST:

Kontakt (tel., e-mail) : ……………………………………………………………………
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………….
Kontakt (tel., e-mail) : ……………………………………………………………………
Zgłoszonym Uczestnikom WILX.4 zapewniamy: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, pełne
wyżywienie, zakwaterowanie w pokojach jedno/dwu/trzy osobowych.

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 200 zł netto (+23% VAT)
Przesłanie formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w WIL.X4
na warunkach w nim określonych. Upoważniamy GaMP Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego
podpisu.
W przypadku rezygnacji zgłoszonego Uczestnika później niż 5 dni przed terminem Warsztatów WIL zobowiązujemy
się do pokrycia 80% kosztów Konferencji. W przypadku nieobecności zgłoszonego Uczestnika WIL zobowiązujemy
się do pokrycia 100% należności za Konferencję.

Data, pieczęć, podpis _____________________________________________________________________

Zgoda na otrzymywanie informacji na temat przyszłych WIL drogą elektroniczną
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze informacji na temat przyszłych warsztatów oraz
wydarzeń/informacji związanych z ich organizacją, na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1422 ze zm.) oraz art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Data, podpis ___________________________________________________________________________

Zgoda uczestnika na przekazanie danych osobowych
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, nazwa jednostki organizacyjnej Partnerom WIL13, w
celu potwierdzenia prawidłowej realizacji umów w zakresie organizacji WIL przez GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

Data, podpis ___________________________________________________________________________

Prosimy o przesłanie Formularza Zgłoszeniowego na adres: piotr.gawara@gamp.pl

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
1) Administratorem danych uczestników WIL jest GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Konstytucji 3-go Maja 8, 65-803
Zielona Góra.
2) Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email iod@gamp.pl oraz pisząc
na adres GaMP Sp. z o.o. z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych’’.
3) Dane uczestnika przetwarzane będą w zakresie podanym za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, w celu:
a. organizacji warsztatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. - dalej RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
b. dochodzenia możliwych roszczeń wobec Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora),
c. promocji WIL poprze udostępnienie wyłącznie uczestnikom WIL zdjęć wykonanych podczas wydarzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora),
d. w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
4) Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom, bądź kategoriom odbiorców:
a. podmioty przetwarzające dane na rzecz administratora na podstawie stosownych umów powierzenia w związku z organizacją WIL,
b. hotelowi, w którym odbędą się warsztaty,
c. Partnerom WIL13, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika,
d. innym uczestnikom WIL, wyłącznie w związku z udostępnieniem zdjęć.
5) Pani/a dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec
administratora danych (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy). W pozostałym zakresie
dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. W
przypadku wyrażenia zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
6) Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b. sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c. do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”),
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. przenoszenia danych.
7) Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych w przypadku przetwarzania danych w celu
prowadzenia marketingu produktów własnych bądź na podstawie innego prawnie usprawiedliwionego celu administratora (art. 6 lit. f
RODO). Uczestnik ma prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swojego wizerunku, w związku z planowanym udostępnienie zdjęć z
WIL13 innym uczestnikom warsztatów. Osoby, które nie życzą sobie aby ich zdjęcia zostały udostępnione innym uczestnikom WIL,
proszone są o kontakt na adresy email iod@gamp.pl oraz piotr.gawara@gamp.pl.
8) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie
ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10) Podanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych
osobowych, GaMP Sp. z o.o. nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem warsztatów.

