
Międzynarodowa Wideokonferencja  

Samorządu Województwa Mazowieckiego  

oraz Związku Województw RP 

 

Mazovia SDI & ICT Summit ’2021 
24-25 marca 2021 r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

IMIĘ I NAZWISKO  

STANOWISKO  

NAZWA INSTYTUCJI  

NUMER TELEFONU  

ADRES E-MAIL  

 

Klauzula informacyjna dla uczestników wideokonferencji: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Mazowieckie: 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 09-719 Warszawa 

tel. (22) 5979100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie to: 

tel. (22) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe: 

1) będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 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)), zwanym dalej RODO, w celach zapewnienia Pani/Pana udziału w wideokonferencji 

"Mazovia SDI & ICT Summit 2021" 

- jednocześnie uprzejmie informujemy, że całość wydarzenia będzie rejestrowana, celem dokumentacji jego przebiegu 

i ewentualnego zamieszczenia informacji na stronie internetowej www.mazovia.pl lub mediach społecznościowych; 

2) mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu, podmiotom 

współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, 

dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa, ponadto Pani/Pana wizerunek może być udostępniony, jako element dokumentacji audio i video wydarzenia 

użytkownikom strony internetowej mazovia.pl lub mediów społecznościowych; 

3) będą przetwarzane nie dłużej niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów o archiwizacji – dostępnych 

m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”; 

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach określonych w RODO), 

ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych; 

2) cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na 

stronie internetowej https://uodo.gov.pl). 

Ww. prawa mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z RODO lub przepisów prawa krajowego. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniu. 

     

Miejscowość  Data  (Podpis uczestnika) 
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