
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

III Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego 

Rozwój NGO szansą dla społeczności lokalnych 

17 marca 2022 r. (czwartek), godz. 10.00 - 16.00 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku,  

ul. Poniatowskiego 10, sala widowiskowa 

 
Udział w Forum jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

 
Informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc z każdej organizacji może zgłosić się 

maksymalnie 1 osoba - pozostałe będą wpisywane na listę rezerwową. 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

UCZESTNIK 

Imię i nazwisko   

Kontakt (telefon, e-mail)  

ORGANIZACJA 

Pełna nazwa organizacji  

Adres siedziby  

Nr telefonu  kontaktowego  

Adres e-mail  

Strona www/Facebook   

 
Formularze zgłoszeniowe (wraz z podpisaną klauzulą informacyjną) prosimy dostarczyć pocztą 

elektroniczną (promocja@powiat-otwocki.pl) lub osobiście na adres: ul. Górna 13, 05-400 Otwock, do 

dnia 11 marca 2022 roku (decyduje data wpływu formularza). 

 

Dodatkowych informacji udziela pracownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku 

Pani Ludmiła Sokolnicka: e-mail: lsokolnicka@powiat-otwocki.pl, tel.: (22) 788-15-34 wew. 369. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESNIKÓW WYDARZENIA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki  ul. Górna 13, 05-400 Otwock. 

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym 

przez administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:  

iod@powiat-otwocki.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w I Forum Organizacji 

Pozarządowych Powiatu Otwockiego. 

4.Podstawą prawną przetwarzania danych jest  

a) art. 6 ust. 1 lit. a  -  Zgoda uczestnika na   przetwarzanie   danych osobowych podanych   w   

formularzu zgłoszeniowym . Podanie  imienia i nazwiska  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  ich  

podania  powoduje niemożność zgłoszenia  swojego udziału  w wydarzeniu.  Natomiast  podanie  

danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail nie jest niezbędne, ale umożliwi kontakt z 

Panią/Panem w celu przesłania materiałów z wydarzenia. 

b) art. 6 ust. 1 lit. f  RODO - Prawnie  uzasadniony  interes  realizowany  przez  administratora 

polegający na rozpowszechnianiu wizerunku uczestników wydarzenia  w postaci zdjęć grupowych oraz 

ich wypowiedzi w celach informacyjnych i promocyjnych wydarzenia w tym na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora także po zakończeniu wydarzenia 

w związku z realizacją działań promocyjnych. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

10. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Wycofanie  zgody  nie  ma wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  

podstawie  Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: 

promocja@powiat-otwocki.pl 

2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

3) prawo  żądania  sprostowania  Pani/Pana danych  osobowych, które  są  nieprawidłowe  oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

4) prawo  żądania  usunięcia  Pani/Pana danych  osobowych, w  szczególności  w przypadku cofnięcia  

przez  Panią/Pana zgody  na  przetwarzanie,  gdy  nie  ma  innej  podstawy  prawnej przetwarzania; 

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

6) prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych,  ze względu na 

Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy Pani/Pana dane  przetwarzane na  podstawie  

prawnie  usprawiedliwionego  interesu Administratora; 

7) prawo  do  przenoszenia  Pani/Pana danych  osobowych; 

8) prawo   wniesienia   skargi   do   organu   nadzorczego   zajmującego   się   ochroną   danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Data:                                            Przyjąłem/am do wiadomości  

  
 


