FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dostępność cyfrowa instytucji kultury. Szkolenie
10.02.2021, 10:00 – 15:00
Formularz należy przesłać do 05.02.2021 na adres n.etush@laznia.pl w formie podpisanego skanu lub
w formacie PDF podpisanym profilem zaufanym.
Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 08.02.2021
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Zajmowane stanowisko:
Adres e-mail:
Numer telefonu kontaktowego:
Jakie ma Pan/Pani doświadczenie związane z dostępnością cyfrową?

Który z modułów szkolenia jest dla Pani/Pana szczególnie ważny? (proszę podkreślić interesujące
zagadnienia)









Dostępność strony internetowej
Dostępność mediów społecznościowych
Dostępność BIP-u
Przygotowywanie napisów rozszerzonych
Przygotowywanie audiodeskrypcji
Przygotowywanie tekstów alternatywnych
Dobre praktyki i pułapki dostępności

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznałem/-am
się z Klauzulą Informacyjną Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzach zgłoszeniowych, przez
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA - samorządową instytucję kultury z siedzibą w
Gdańsku, przy ul. Jaskółczej 1, 80-767 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury,
prowadzoną przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem RIK 6/98 – Administratora Danych
Osobowych, w następujących celach:
1. wykorzystania podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych w celu przyjęcia,
realizacji i przetwarzania mojego zgłoszenia na szkolenie (Dostępność instytucji kultury.
Szkolenie) organizowane przez CSW ŁAŹNIA zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych*.
2. przesyłania mi środkami komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej informacji
dotyczących ww. szkolenia na podany przeze mnie adres poczty e-mail oraz numer
telefonu*.

TAK / NIE
(niepotrzebne skreślić długopisem lub elektronicznie)
……………………………………
(data, czytelny podpis)

* Zgoda nie jest obowiązkowa, ale jej niewyrażenie skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w
szkoleniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
w oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA - samorządową instytucję kultury z siedzibą w
Gdańsku, przy ul. Jaskółczej 1, 80-767 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury,
prowadzoną przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem RIK 6/98

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jaskółczej 1, 80-767 Gdańsk
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – k.skelnik@laznia.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia na szkolenie
organizowane przez CSW ŁAŹNIA, oraz realizacji szkolenia z Pani/Pana udziałem na podstawie art. 6 ust 1
pkt a) oraz na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
4. Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją szkolenia będą przechowywane przez do czasu
zakończenia realizacji szkolenia, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji
ewentualnych roszczeń.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty uprawione do rozliczania i kontroli
działalności CSW ŁAŹNIA z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych
osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z
prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania
zgody.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
oraz narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością uczestnictwa w szkoleniu.
10.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
11.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej
na adres mailowy: k.skelnik@laznia.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby
CSW ŁAŹNIA.

