
 

 
 

Formularz zgłoszeniowy na konferencję 
pt. „Mazowieckie Forum Społeczne. Warszawa 2022” 

 

TERMIN: 24 listopada 2022 r. 

MIEJSCE: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza 6,                 

00-157  Warszawa  

DATA WPŁYWU FORMULARZA: ……………………………………………………………………………… 

                                                (wypełnia Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) 

 

Dane instytucji zgłaszającej pracownika do udziału w konferencji:  
                                                                                                                                                                       

NAZWA INSTYTUCJI 

  
 

ULICA NR LOKALU 

  
 

  

KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ 

  
 

  

TELEFON  E-MAIL 

  
 

  

 
Dane osoby zgłoszonej do udziału w konferencji   
Decyduje kolejność nadesłanych formularzy.  
W liczbie zgłaszanych osób prosimy uwzględnić osoby zgłoszone do wyróżnienia. 
Liczba miejsc jest ograniczona. 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA STANOWISKO 

 
   

TELEFON KONTAKTOWY (stacjonarny lub 
komórkowy) 

E-MAIL 
 

   

WYŻYWIENIE WEGETARIAŃSKIE:                         TAK                                                 NIE  
 

DODATKOWE POTRZEBY ORGANIZACYJNE WYNIKAJĄCE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, JEŻELI TAKIE 
SĄ, TO PROSIMY O WSKAZANIE. 

 
 

 
 



  
 

 
 
 

 
 

Klauzula informacyjna 
 

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.   

DANE KONTAKTOWE: 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa 

tel. 22 376 85 00, e-mail: mcps@mcps.com.pl 

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mcps.com.pl 

Pani/Pana dane osobowe: 

1) będą przetwarzane w interesie publicznym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i e 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), 

2) mogą być powierzone wykonawcy, który będzie realizował zlecenie, 
3) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa, 
4) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji. 

 
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu:  

1) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

2) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (na zasadach określonych w RODO). 
3) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano 
na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.  

 

       

            

 Data i miejscowość  
 

 
Podpis uczestnika 
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