
 

 

   Formularz zgłoszeniowy 
na 

Podlaskie Forum Turystyczne 

7-8 listopada 2019 r., Hotel Wojciech w Augustowie, ul. Wojciech 8. 

OSOBA APLIKUJĄCA 

Imię:  Nazwisko:  

DANE DO KONTAKTU: 

E-mail: 

REPREZENTOWANA INSTYTUCJA/ORGANIZACJA: 

Nazwa:   

ZGŁASZAM SWOJE UCZESTNICTWO  

I dzień – 7.11.2019: 

Warsztaty z zakresu sieciowania produktów turystycznych  

Gala wręczenia nagród      

TAK* NIE* 

II dzień – 8.11.2019: 

Szkolenie i wizyta studyjna dla pracowników punktów informacji turystycznej 
TAK* NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

Udział w Podlaskim Forum Turystycznym jest bezpłatny.  

O udziale w Forum decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rezerwacja i koszty noclegu we własnym zakresie. 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 4.11.2019 r. do godziny 11.00.  

Formularz proszę wydrukować, wypełnić, podpisać i odesłać skan na email: biuro@podlaskie.it  

Kontakt: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna tel. 85 6537797.    

 

  

☐ *Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższym obowiązkiem informacyjnym Administratora Podlaskiego Forum Turystycznego 

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, RODO): 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą przy ul. Malmeda 6, 

15-440 Białystok.  
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie i obsługa Podlaskiego Forum Turystycznego na podstawie Uchwały 

Nr 74/1163/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zawarcia przez Województwo 
Podlaskie umowy z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną na wspólną organizację Podlaskiego Forum Turystycznego. 

3. Dane osobowe zebrane z formularzy zgłoszeniowych przetwarzane będą w celu organizacji i dokumentowania czynności przebiegu 
Forum, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Zdjęcia dokumentujące przebieg Forum, w tym wizerunki uczestników (zgoda na 
wykorzystanie wizerunku zebrana podczas Forum w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) mogą/będą opublikowane 
na stronach internetowych współorganizatorów w celach informacyjnych i promocyjnych. 

4. Odbiorcami publikowanych informacji wraz z zamieszczonymi zdjęciami na stronach internetowych współorganizatorów będą osoby 
odwiedzające strony. Ponadto, odbiorcami mogą być dostawcy oprogramowania udzielający pomocy technicznej Administratorowi, 
dostawcy poczty elektronicznej w przypadku świadczenia wsparcia do systemu.    

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją Forum 

i archiwizowane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizowane zostało Forum, w celach 
kontroli.  

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym Administratora niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia. 
Konsekwencją nie podania danych osobowych może być brak możliwości wzięcia udziału w Podlaskim Forum Turystycznym.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia w zakresie 
wyrażonej zgody, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, pod warunkiem zgodności takich żądań z przepisami prawa 
stanowiącymi obowiązek prawny Administratora do przetwarzania danych osobowych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego 
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. 

 
 
 
Data ………………………………………     Czytelny podpis …………………………………………………………………………. 
 

 *Proszę zaznaczyć/wpisać X potwierdzając tym samym zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym Administratora 

mailto:biuro@podlaskie.it

