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Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności  

                              w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna 2014-2020 

Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału w akcji promocyjnej pn.: „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”  

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BENEFICJENTA  

DO UDZIAŁU STACJONARNEGO W DNIACH OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH  

 

1. NAZWA BENEFICJENTA 

2. NUMER PROJEKTU/UMOWY 

3. PROGRAM OPERACYJNY 

4. WOJEWÓDZTWO  

5. MIEJSCOWOŚĆ 

6. KOD POCZTOWY 

7. ULICA 

8. NR DOMU/LOKALU 

9. OSOBA KONTAKTOWA 

10. TELEFON KONTAKTOWY 

11. ADRES E-MAIL 

12. POTWIERDŹ E-MAIL 

13. TYTUŁ DNIA OTWARTEGO 

14. WOJEWÓDZTWO (gdzie odbędzie się wydarzenie) 

15. KATEGORIA 

16. MIEJSCOWOŚĆ (gdzie odbędzie się wydarzenie) 

17.  ULICA (gdzie odbędzie się wydarzenie) 

18. NR DOMU/LOKALU (gdzie odbędzie się wydarzenie) 

19. KOD POCZTOWY (gdzie odbędzie się wydarzenie) 

20. LINK DO PROJEKTU 

21. KONTAKT 

22. OPIS LUB PLAN ATRAKCJI 

23. ZDJĘCIE 

24. TEKST ALTERNATYWNY 

25. DODAJ PLIKI 

26. WAŻNE DLA ODWIEDZAJĄCYCH 

27. NOTATKI 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym 

formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku z i w celu przesyłania treści, wymiany 

informacji oraz obsługi korespondencji, dla celów organizacji akcji promocyjnej pn.: „Dni Otwarte 

Funduszy Europejskich” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku informujemy, że: 
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Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności  

                              w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna 2014-2020 

• Administratorem danych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w 

Warszawie, ul. Wspólna 2/4  

• Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@mfipr.gov.pl  

• Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać 

ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

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

zgody przed jej cofnięciem. 

• Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez przesłanie informacji na 

adres e-mail: dniotwarte@mfipr.gov.pl . 

• Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności  i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są 

przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do 

treści moich danych oraz ich poprawiania.  

 Akceptuję Regulamin udziału w akcji promocyjnej „Dni Otwarte Funduszy Europejskich".  

 


