
Formularz zgłoszeniowy  uczestnictwa w  Ogólnopolskim Seminarium   „Towarzyszenie 

dziecku w rozwoju” 

VI  Spotkanie w Łodzi w dniach 24 – 25 października 2019 r. 

 

 

 
................................................................................................................................................. 

nazwa i adres instytucji 
     
 

........................................................................................................................................ 
imię i nazwisko    stanowisko    

 
  
Kontakt telefoniczny  ......................................................; fax ........................................... 

 

E-mail  ......................................................................... 

 

        ............................................. 
                                                                                                               podpis osoby zgłaszającej 

 
 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium do dnia 09.08.2019 r. 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy  prosimy przesyłać  drogą elektroniczną na adres 
biuro@mzz.lodz.pl lub na adres Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a  91 – 063 
Łódź. Integralną częścią formularza jest klauzula informacyjna i klauzula zgody.  
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży                               
i zakwaterowania. 
 
 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi  91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a; tel/fax (0-42) 632-23-61; 

515 062 504  

Rejestracja uczestników w dniu 24.10.2019r. od godz.8.30; Duża Sala Obrad RM w Łodzi,       

ul. Piotrkowska 104  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:biuro@mzz.lodz.pl


  
  KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - 
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), informuje że : 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, 91-063 
Łódź, reprezentowany przez  Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, NIP: 7251007279, 
REGON: 004351765  tel.: 42 632 24 08. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych,  tel.: 42 632 23 61, e-mail : iod@mzz.lodz.pl 
3. Dane wykorzystywane będą przez Miejski Zespół Żłobków w Łodzi do organizacji  Ogólnopolskiego 

Seminarium „Towarzyszenie dziecku w rozwoju” VI spotkanie w Łodzi w celu: przyjęcia formularza 
zgłoszeniowego, potwierdzenia udziału w seminarium, przygotowania identyfikatorów, przygotowania 
listy uczestników, przygotowania dyplomów potwierdzających udział w seminarium, rejestracji w dniu 
seminarium i na warsztaty, potwierdzenia delegacji, wykonywania zdjęć i umieszczenia wizerunku 
uczestnika na stronie seminarium. 

4. Kategorie przetwarzanych danych: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, nr telefonu, adres           
e-mail i wizerunek. 

5. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w ww zakresie: 
a. Art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  
b. Art.6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  
6. Odbiorcami danych osobowych będą: 

a.  osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie  w Miejskim Zespole 
Żłobków     w Łodzi,  

b.  właściwe organy władzy, którym dane udostępniane są w oparciu o odpowiednią podstawę 
prawną   i zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c. podmioty którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie 
zawartej umowy. 

7. Osobie/osobom powierzającej/cym dane osobowe przysługuje prawo do  : 
a. dostępu do powierzonych danych osobowych, 
b. sprostowania powierzonych danych osobowych, 
c. usunięcia powierzonych danych osobowych, 
d. ograniczenia przetwarzania powierzonych danych, 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych, 
f. przenoszenia powierzonych danych, 
g. cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie, 
h. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie będzie przekazywał zbieranych danych do państw trzecich. 
9. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie będzie profilował zbieranych danych osobowych. 
10. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi 

obowiązującymi  w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi.  
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu wskazanego                 

w pkt. 3 Klauzuli informacyjnej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

KLAUZULA ZGODY 
dla uczestnika Ogólnopolskiego Seminarium „Towarzyszenie dziecku  w rozwoju” VI spotkanie w Łodzi 

 
 
Zgodnie z art.6 ust.1. lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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),   
 
1.                            □ wyrażam zgodę              □ nie wyrażam zgody 

 
na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przygotowania i organizacji Ogólnopolskiego Seminarium 
„Towarzyszenie dziecku w rozwoju” VI spotkanie w Łodzi - przyjęcie formularza zgłoszeniowego, potwierdzenie 
udziału w seminarium, przygotowanie identyfikatorów, przygotowanie listy uczestników, przygotowanie 
dyplomów potwierdzających udział w seminarium, rejestracja w dniu seminarium i na warsztaty, potwierdzenie 
delegacji, 

 
2.                          □ wyrażam zgodę            □ nie wyrażam zgody 

 
fotografowanie mojej osoby podczas Ogólnopolskiego Seminarium „Towarzyszenie dziecku w rozwoju”                       
VI spotkanie w Łodzi, 

 
3.                         □ wyrażam zgodę           □ nie wyrażam zgody 

 
na umieszczania mojego wizerunku na stronie internetowej Ogólnopolskiego Seminarium „Towarzyszenie 
dziecku w rozwoju” VI spotkanie w Łodzi 

 
 

 
 
 
…………………..…, dnia ................................                                          ………………………………………………….………. 
 miejscowość                                                                    czytelny podpis uczestnika 
 

 

 
 


