FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na (nie) seminarium "Książka na szóstkę" 30.08.2022 MOB w Zabrzu

Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
Pełna nazwa instytucji:

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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), prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją na temat
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Fusieckiego w Zabrzu.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
(klauzula informacyjna)
Pani/Pana dane osobowe, zawarte w niniejszym formularzu, przetwarzane będą na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j,Dz.U. 2019, poz.
1781.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Wypełniając obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 RODO, przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. ks. J. Londzina 3, dalej Biblioteka.
2. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych; kontakt: daneosobowe.iod@biblioteka.zabrze.pl lub listownie na adres Biblioteki.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji i organizacji seminarium, o którym mowa powyżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie
uczestnikom seminarium wzięcia w nim udziału i umożliwienie Bibliotece przeprowadzenia go (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Biblioteki polegających na dochodzeniu lub obronie w sprawie roszczeń lub praw Biblioteki - w przypadku powstania ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym
przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi świadczonej na rzecz Administratora, np. operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym
obsługę prawną Administratora, podmiotom zapewniającym Administratorowi obsługę IT.
5. Dane nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.: przez okres niezbędny do przeprowadzenia seminarium oraz przekazania materiałów
poseminaryjnych, a także przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń do czasu ich przedawnienia.
7. W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania
(poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (powyższe prawa przysługują w zakresie
określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).
8. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na seminarium, o którym mowa powyżej, a następnie wystawienia stosownego zaświadczenia.

data

podpis uczestnika

Wypełniony formularz zgłoszenia
(podpisany i zeskanowany do pliku formatu pdf)
należy przesłać pocztą elektroniczną
na e-mail: warsztaty@biblioteka.zabrze.pl
UWAGA! W tytule wiadomości należy wpisać:
(NIE)SEMINARIUM Książka na szóstkę

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

