
 
                             

   
 

 
Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
„Samodzielni i niezależni.  

Jak skutecznie wspierać osoby z niepełnosprawnościami –  
cykl szkoleń dla kadry merytorycznej”  

 

Nazwisko i imię  
 
 

Adres zamieszkania  
 
 

Wybrany termin 
 

 
 
 

 

Oświadczenia: 

Treść oświadczenia TAK NIE1 

1. Deklaruję udział w pełnym cyklu szkoleniowym. 
 
 
 

 

2. Akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu wskazane w Regulaminie 
rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu. 

  

3. Wyrażam zgodę na nagrywanie szkolenia z moim udziałem. 
  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w Formularzu zgłoszeniowym i Deklaracji uczestnictwa w szkoleniu 
dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w projekcie Samodzielni 
i niezależni. Jak skutecznie wspierać osoby z niepełnosprawnościami 
– cykl szkoleń dla kadry merytorycznej.  

  

5. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną. 
  

 

 

 

…………..………………………………...................                      ……………………………………………………… 

                     Miejscowość, data                                  Czytelny podpis  

 

 

 

                                                           
1 Proszę zaznaczyć właściwe pole. Brak zgody na oświadczenia uniemożliwia dalszy udział w szkoleniach. 



 
                             

   
 

 
Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego 

Klauzula informacyjna do zadania publicznego,  
zleconego przez Województwo Mazowieckie 

 

Administratorem danych osobowych jest Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego z siedzibą 
w Warszawie 02-085 przy ul. Ondraszka 3 (e-mail: biuro@pfzw.pl).  
Państwa dane będą przetwarzane na 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, w związku 
z realizacją zadania publicznego polegającego na prowadzeniu szkoleń pn. „Samodzielni i niezależni. Jak 
skutecznie wspierać osoby z niepełnosprawnościami – cykl szkoleń dla kadry merytorycznej”. 
Dane te nie będą udostępnianie osobom trzecim. 
Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do dnia 30 grudnia 2021 r. 
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo 
żądania: 
Dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. 

Przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

Ponadto mają Państwo prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2 (https://uodo.gov.pl/). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w szkoleniu. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że o ile będzie to niezbędne do kontroli lub oceny realizacji tego zadania 
publicznego, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione Województwu Mazowieckiemu, które zleciło jego 
realizację. Dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. 
Jagiellońska 26, 03-715 Warszawa, tel. 22 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: 
/umwm/esp, inspektor ochrony danych: iod@mazovia.pl. Od tego momentu Województwo Mazowieckie 
będzie przetwarzało otrzymane dane osobowe jako ich współadministrator, na podstawie interesu publicznego 
(władzy publicznej), w związku z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Odbiorcami 
danych będą mogły być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 
świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu. Dane zaś będą przechowywane przez 
Województwo Mazowieckie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie 
www.mazovia.pl – podstrona: „Polityka prywatności”. 

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, w zakresie ww. danych, przysługuje Państwu prawo 
żądania: dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Ponadto macie 
Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Województwo Mazowieckie tych danych, jednak musi 
być on poparty Państwa szczególną sytuacją. Niezależnie od tego, przysługuje również prawo skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zgodnie z ustaleniami współadministratorów, Województwo Mazowieckie będzie odpowiadało wyłącznie za 
dane osobowe udostępnione w związku z kontrolą lub oceną realizacji zadania publicznego. 

 


