
 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców z sektora MŚP na temat rynku azerbejdżańskiego
organizowane przez Województwo Małopolskie w ramach projektów 

„Business in Małopolska - Support and develompent for your company”  
i „Power up your Business in Małopolska”

Kraków Hotel Park Inn by Radisson, ul. Monte Cassino 2 26.09.2017
Chrzanów Hotel Platan, ul. Rynek 6 27.09.2017 
Tarnów Hotel Bristol, ul. Krakowska 9 28.09.2017 

Dane uczestnika:

Nazwa fi rmy: 

Branża:

Imię i nazwisko osoby uczestniczącej:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Rozmiar przedsiębiorstwa: mikro małe średnie

Zgłoszenia można przesyłać poprzez:
• e-mail: organizacja@sunmore.pl 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny
Ilość miejsc ograniczona
Decyduje kolejność zgłoszeń
Brak możliwości uczestnictwa w więcej niż 1 spotkaniu

Adres fi rmy:

NIP: REGON:

PODPIS UCZESTNIKA

kod PKD: 

PODPIS UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 
wyłącznie w celu umożliwienia uczestnictwa w spotkaniu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu. Administratorem danych osobowych przetwarzanych  
w ramach zbioru jest „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla RPO WM na lata 2014 – 2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektów „Bussines in Małopolska – Support and development for your company” i “Power up your Business in Małopolska” w szczególności potwierdzania kwalifi kowalności wydatków, udzielenia wsparcia, ewaluacji, 
monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa 
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawiania.

W związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”, Poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych¹ (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) przyjmuję do wiadomości, że:
Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla RPO WM na lata 2014 – 2020 
z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków.
Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży  3/5, 00-507 Warszawa;
Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu „Power up your Business in Małopolska”, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informa-
cyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie.
Przysługuje mi  prawo dostępu  do moich danych osobowych i ich poprawiania.

Jestem zainteresowany/na otrzymywaniem  czasopisma Business In Małopolska  i wyrażam zgodę na przesyłanie czasopisma na wskazany powyżej adres. 
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