
 

 …………………………………………………………………………. 
 /data i podpis/ 

 

 

Formularz zgłoszeniowy na udział w Konferencji  

„Rozdrażewscy i Rozdrażew, możni panowie i ich gniazdo” 

8 września 2018 r. 

 

1) Imię i nazwisko uczestnika: 

………………………………………………………………… 

 

2) Tel. Kontaktowy: 

………………………………………………………………… 

 

3) E-mail: 

………………………………………………………………… 

 

Deklaruję udział w wyjeździe organizowanym w ramach 

konferencji. (zwiedzanie kościołów ufundowanych przez 

Rozdrażewskich w Krotoszynie, Benicach i Rozdrażewie) 
 

Punkt 5 i 6 wypełniają osoby, które zadeklarowały udział w wycieczce 

 

5) PESEL: 

………………………………………………………………… 

 

6) Adres zamieszkania: 

………………………………………………………………… 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście lub listownie do 

siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie, ul. Rynek 3, 

63-708 Rozdrażew do 30 sierpnia br. 

 

 

 



 

 …………………………………………………………………………. 
 /data i podpis/ 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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), (dalej Rozporządzenie) : 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w celu organizacji Konferencji.  

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator będzie 

dokumentował fotograficznie i filmowo Konferencję 

„Rozdrażew i Rozdrażewscy. Możni panowie i ich gniazdo”, 

i wyraża zgodę na dokumentowanie i publikowanie jego 

wizerunku. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konferencji 

jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie z siedzibą: ul. 

Rynek  3, 63-708 Rozdrażew, które będą przechowywane przez 

okres niezbędny do organizacji Konferencji 

1. Dane osobowe Uczestnika wycieczki będą udostępnione firmie 

ubezpieczeniowej. 

2. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w okresie w jakim jej udzielił bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego 

danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do 

uczestnictwa w Konferencji.  
 


