GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
SEKCJA WSPARCIA RODZINY
05-830 NADARZYN, ul. KOŚCIELNA 3
tel. (22) 739 73 11
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Warsztat on-line (platforma Zoom)
„Trudne sprawy naszych dzieci”
TERMIN WARSZTATU
spotkanie on-line
organizator

17.05.2021 godz. 17.30-19.00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekcja Wsparcia Rodziny

Formularz zgłoszeniowy czytelnie wypełniony (DRUKOWANYMI LITERAMI) należy
przesłać e-mailem na adres: ognisko@nadarzyn.pl do 14.05.2021 r.
DANE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UDZIAŁU W WARSZTACIE:
NAZWISKO I IMIĘ
KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

TELEFON

ADRES E-MAIL

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą,
przy ul. Mszczonowskiej 24, 05-830 Nadarzyn do celów korespondencyjnych i realizacji
warsztatów.
………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis uczestnika

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
SEKCJA WSPARCIA RODZINY
05-830 NADARZYN, ul. KOŚCIELNA 3
tel. (22) 739 73 11
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej: RODO), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Nadarzynie informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nadarzynie zwany dalej administratorem reprezentowany przez Dyrektora GOPS,
ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 729 81 73, 22 739 97 07, fax. 22 739 73 20, email: gops@nadarzyn.pl, ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Wiesław Sobczyński- rodo@nadarzyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawa prawna: art.
6 ust. 1 lit. a, c, e) RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania,
a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie
z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
6. Przetwarzane dane osobowe będą pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub
innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane
osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora
posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania,
usunięcia,
przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu.
9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu
prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

……………………………………………………………………
Data i podpis uczestnika

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
SEKCJA WSPARCIA RODZINY
05-830 NADARZYN, ul. KOŚCIELNA 3
tel. (22) 739 73 11
1.
2.
3.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona, w związku z tym zgłoszenia przyjmowane
będą w kolejności nadchodzenia i otrzymania zgłoszenia.
Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać w terminie do 14.05.2021 r. na
adres: e-mail: ognisko@nadarzyn.pl.
W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z osobą koordynującą:
Martyna Szwed tel. 22 739 73 11, e-mail: ognisko@nadarzyn.pl.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W WARSZTACIE ON-LINE
Warunkiem udziału w warsztacie on-line jest: posiadanie łącza internetowego i sprzętu
komputerowego (komputer/tablet/telefon).
1.

Uczestnicy warsztatu on-line zobowiązani są do zachowania poufności otrzymywanych
informacji. W szczególności zabronione jest jakiekolwiek nagrywanie warsztatu, zarówno
w formie głosowej jak i video.
Autor zastrzega w rozumieniu art. 25 ust. 1. pkt 1 ustawy z dn. 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie jest zabronione
(tj. Dz.U. 2019 poz.1231)

2. Przed rozpoczęciem wydarzenia każdy z jego Uczestników otrzyma dostęp do platformy
(Zoom) za pomocą przesłanego na e-maila linku, na której odbywać się będzie warsztat
on-line. Link należy otworzyć, a następnie pobrać bezpłatny program.
3. Organizator ma prawo odwołać szkolenie on-line w sytuacji, gdy nie zgłosi się wymagana
liczba Uczestników. W takiej sytuacji Uczestnikowi będzie zaproponowany nowy termin
warsztatu.

