
 
   

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Konferencja „Żywność wysokiej jakości 
Jak promować? Jak sprzedawać? Jak budować markę?” 

 

Data i miejsce:  21.10.2019 r., Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w 
Olsztynie 

 
Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: a.jagiello@wmarr.olsztyn.pl lub faxem 89 521 

12 60. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 17.10.2019 r. 
 

 

 

DANE UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko  

Miejsce zatrudnienia  
 

Stanowisko  

Telefon  

E-mail  
 

 

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne, organizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i 
Mazur 2017+” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 
 
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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 (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w ramach zbioru danych pn. „Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020” jest Województwo Warmińsko - Mazurskie 
reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący Instytucją 
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 
2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca). 
 

2. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem 
email: iod@warmia.mazury.pl 
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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). Oznacza to, że moje dane osobowe są 
niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z 
realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 
(dalej: RPO WiM 2014 - 2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z 
realizacją RPO WiM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktach prawnych: 

 
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu 
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„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 
1080/2006; 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

c) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020; 
 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą 
określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 
2017+” dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020”, w celu organizacji konferencji pn. "Żywność wysokiej jakości. Jak promować? Jak 
sprzedawać? Jak budować markę?” (w skrócie: Konferencja). 
 

5. Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie, Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (dalej: Spółka) – wykonawcy 
wybranemu do wykonania usługi kompleksowej organizacji Konferencji. 

6. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: 
iod@wmarr.olsztyn.pl 
 

7. Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogą być udostępniane uprawnionym 
podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. 

 
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom 

realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej. 

 
9. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być, w razie potrzeby, przetwarzane także przez podmioty, z pomocy 

których Spółka korzysta wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty zapewniające obsługę i 
bezpieczeństwo systemu informatycznego, serwisanci systemów informatycznych, podmioty wykonujące usługi 
archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, podmioty dostarczające na zlecenie Spółki korespondencję lub 
inne wykwalifikowane podmioty, których pomoc okaże się niezbędna do wykonywania zadań Spółki). 

 
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 przez 
Komisję Europejską. 

 
11. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, jak również prawo żądania ich 

sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do  ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje mi w przypadkach i na zasadach określonych 
odpowiednio w art. 17-22 RODO. 

 
12. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma 

Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 



 
   

 
 

13. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udziału w Konferencji. 

14. Więcej informacji na temat Projektu pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+” dofinansowanym z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”, w 
ramach którego przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, mogę uzyskać kontaktując się z Instytucją 
Zarządzającą lub Spółką. 

 
Udzielam Województwu Warmińsko - Mazurskiemu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 
wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonywanych podczas organizacji konferencji. Zgoda 
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego 
medium, wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez WMARR S.A. zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  i uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot Europejskich. 
 
Uczestnik wyraża zgodę umieszczając znak potwierdzający wyrażenie zgody w odpowiednim polu znajdującym się 
pod każdym z oświadczeń obok słów Zgadzam się” (np. „” lub „”). 
 
⎕ Zgadzam się 
 
 

_______________________ 
Podpis uczestnika 


