Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen

Anmeldeformular

Medienworkshop
Termin:
Ort:

23. -25. November 2018
Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie

Vorname, Name: .......................................................................................................................
Gesellschaft: ............................................................................................................................
Anschrift: …………….................................................................................................................
………………..............................................................................................................................
Tel.: ..........................................................................................................................................
E-Mail: ......................................................................................................................................
Alter: ……………………………..
Ich werde übernachten

Fr./Sam

Anmerkungen zum Essen: vegetarisch

JA 

NEIN 

JA 

NEIN 

andere: …………………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Unterschrift
Wir bitten das Anmeldeformular bis zum 9. November 2018 zurück zu schicken an
Magdalena Lemańczyk
Regionalkoordinatorin
Koordinationsbüro
Ul. Bolesława Chrobrego 79 C
80-414 Gdańsk
E-Mail: magdalena.lemanczyk@vdg.pl
Mobil: +48 664 105 404
oder
Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen
ul. Krupnicza 15, 45-013 Opole
Tel/Fax.: 77/454 78 78, Mobil: +48 728 149 579
E-Mail: beata.sordon@vdg.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG) z
Siedzibą w Opolu przy ul. Krupniczej 15, który w celu realizacji projektu Medienworkshop powierza przetwarzanie Twoich
danych osobowych Koordynatorowi projektu Medienworkshop, zwanemu dalej „Koordynatorem”. Z koordynatorem możesz
skontaktować się pod adresem magdalena.lemanczyk@vdg.pl lub beata.sordon@vdg.pl. Masz prawo wglądu do twoich
danych, ich poprawiania oraz zadania ich usunięcia. Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz wycofać w
każdym momencie. Podanie Koordynatorowi twoich danych osobowych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe wykorzystywane
są do informowania Ciebie o wszystkich zdarzeniach, jakie mają miejsce podczas realizacji projektu Medienworkshop.
Koordynator przetwarza twoje dane tak długo, jak długo jak długo realizowany jest projekt Medienworkshop, lub do czasu, aż
zlecisz Koordynatorowi ich usunięcie. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych osobowych – VdG –
przez okres 5 lat od zakończenia edycji, w której brałeś/brałaś udział. Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do
profilowania. Twoje dane osobowe nie są bez Twojej zgody udostępniane osobom trzecim. Twoje dane osobowe nie są
przekazywane do państw trzecich. Masz prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z
Rozporządzeniem 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).
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

