WIEMY BO CHCEMY – cykl spotkań szkoleniowo-doradczych
dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa
kujawsko-pomorskiego

DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA – podnoszenie kompetencji i umiejętności
organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych – cz. II. Szkolenie i
konsultacje dla NGO z województwa kujawsko-pomorskiego – 23 maj 2019 r. Szkolenie: 10.00 –
13.00; konsultacje: 13.00 – 15.00.
LIPNO – Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b – sala konferencyjna na I piętrze

Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko
oraz funkcja w
organizacji
Nazwa organizacji
nr KRS
Adres siedziby
organizacji
Tel. kontaktowy

E-mail

Rejestrując się na wydarzenie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe zawarte w formularzu
zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ z siedzibą w: Trojaczek 3, 88-230 Piotrków
Kujawski, dla potrzeb niezbędnych do organizacji wydarzenia i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEN w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie; organizacji uczestnictwa
w szkoleniu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia:
imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Wymienione dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej
identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wskazanych celów, w których
dane te są przetwarzane. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowią przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE art. 6 ust. 1a, jak również przepisy krajowe w tym zakresie (ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych – Dz.U.2018.1000) oraz związane z nią akty wykonawcze, dla celów związanych z realizacją
statutowych obowiązków Stowarzyszenia CHWYTAJ DZIEŃ.

Data i podpis : …………………………………………………….
Organizator: Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ – na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem tel. 693 518 219 lub na adres e-mail:
chwytajdzien@protonmail.com

Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

