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FORMULARZ UDZIAŁU  

w warsztacie z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego 

(jedna osoba bierze udział w jednym z 14 warsztatów z wyżej wymienionego zakresu)    

 

w ramach realizacji Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI 

pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” 

 

  

Imię i nazwisko Nazwa instytucji 

służbowy adres e-mail                  

oraz nr tel. kontaktowego             

do sekretariatu instytucji 

 

 

 

   

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewodę Śląskiego - Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25, 40-032 Katowice, moich danych osobowych, w tym 

upublicznienie wizerunku, w celu realizacji Projektu nr 14/8 2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji 

cudzoziemców w województwie śląskim”, a w szczególności monitoringu, sprawozdawczości, audytu. Wojewoda 

Śląski - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, informuje, że zgoda może zostać w każdej chwili wycofana, 

podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu.   

 

 
 
…………………………………    …………………………………… 

 data                                                                        podpis uczestnika warsztatu 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Śląski - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 

z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25, 40-032 Katowice.  

2. Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach pod 

numerem telefonu 32-207-79-75 lub poprzez e-mail: iod@katowice.uw.gov.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Projektu nr 14/8 2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji 

cudzoziemców w województwie śląskim”. Pana/Pani dane osobowe będą podlegały udostępnieniu w celu realizacji  ww. 

Projektu, w tym monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego, wyłącznie podmiotom uprawnionym 

do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom. Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu ustania 

celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.  

4. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Niepodanie danych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału Pana/ Pani 

w działaniach realizowanych w Projekcie nr 14/8 2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców 

w województwie śląskim”. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane nie będą transferowane 

do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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