
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W PRELEKCJI  
PT. „ IGNACY ŁUKASIEWICZ, PRZEDSIEBIORCA” 

 
 
Niniejszym zgłaszam chęć udziału w organizowanej przez Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle w dniu 
25 marca 2022 r. o godz. 18:00 prelekcji pt. „Ignacy Łukasiewicz, przedsiębiorca” 
 

Imię  

Nazwisko 
 

Numer telefonu 
 

Adres mailowy 
 

 
 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz że zapoznałam/em się  
z Regulaminem udziału w prelekcji pn. „Ignacy Łukasiewicz, przedsiębiorca” i akceptuję jego treść. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących prelekcji drogą telefoniczną lub 
elektroniczną na podane w formularzu dane kontaktowe. 
 

 
……………………………………… ……………………………………………  

miejscowość, data czytelny podpis 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego) przez 
Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasło.  
Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia prelekcji pt. „ Ignacy 
Łukasiewicz, przedsiębiorca” 
Jest mi wiadomym, że:  
➢ posiadam prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych,  

➢ wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na to, czy przetwarzanie, które zostało przeprowadzone na 
podstawie mojej zgody, zanim ją wycofałem/am, było zgodne z prawem.  

 
Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO, 
zamieszczonymi na stronie internetowej www.um.jaslo.pl   

 
 

……………………………………… ……………………………………………  
miejscowość, data czytelny podpis 

 
 

Uzupełniony formularz należy wysłać na adres mailowy: wp@um.jaslo.pl do dnia 25 marca 
2022 r. do godziny 12:00. 
 

http://www.um.jaslo.pl/
mailto:wp@um.jaslo.pl


„Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w prelekcji pn. „Ignacy Łukasiewicz, przedsiębiorca” 

Zgodnie z art. 13 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) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła  

z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie na wskazany 
adres siedziby oraz telefonicznie:  13 448 63 00 lub pod adresem e-mail: urzad@um.jaslo.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres  
e-mail: iod@um.jaslo.pl lub na w/w adres we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym  
w treści zgody. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych 
na podstawie przepisów prawa. 

4. Dane osobowe nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
5. Zebrane dane są przechowywane do czasu zrealizowania celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia 

zgody.  
6. Udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień  
i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak jej wyrażenia uniemożliwi uczestnictwo w prelekcji. 
9. Dane w ramach wyrażonej zgody nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany. 

 

mailto:urzad@um.jaslo.pl

