
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IV FORUM GOSPODARCZYM W KROŚNIE 

pn. „Jak wykształcić, zatrudnić i zatrzymać pracownika. Nowe wyzwania rynku pracy” 

Termin: 5 grudnia 2018 r., godz. 13.00 

Miejsce: Pałac Polanka, Krosno, ul. ks. J. Popiełuszki 103 

Imię i nazwisko uczestnika  

Stanowisko  

Nazwa Firmy/ Instytucji  

E-mail  
 

Wypełniony formularz należy przesłać do Urzędu Miasta Krosna na adres e- mail: 

forum@um.krosno.pl lub faksem pod numer 13 43 628 65 w terminie do 3 grudnia 2018 r.  

Uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia pocztą elektroniczną. Ze względu na 

ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w wydarzeniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Krosna dla potrzeb 

niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia IV Forum Gospodarczego w Krośnie. 

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno. Dane 

kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.krosno.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia IV Forum 

Gospodarczego w Krośnie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia IV Forum 

Gospodarczego. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w IV Forum Gospodarczym.  

Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć zawierających mój wizerunek w relacjach z Forum 

Gospodarczego publikowanych w sieci Internet. 

 

 

  ……………………………………… 

        Data i podpis uczestnika 

 



IV FORUM GOSPODARCZE W KROŚNIE 

pn. „Jak wykształcić, zatrudnić i zatrzymać pracownika. Nowe wyzwania rynku pracy” 
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