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ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH TEMATYCZNYCH 

w projekcie:   

Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 

Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 

 

1. Dane osobowe uczestnika: 

Nazwisko imię.......................................................................................................... 

Telefon...................................................................................................................... 

Adres e-mail (obowiązkowo): …………………………………………………….. 

2. Dane dotyczące przedsiębiorstwa: 

Nazwa przedsiębiorstwa.......................................................................................... 

Adres……………………………………………………………………………… 

Reprezentowana branża: 

 rolnictwo i przemysł spożywczy  

 

 przemysł drzewny i meblarski       

 

 ruch turystyczny, balneologia, lecznictwo  

 

 budownictwo (materiały budowlane, odnawialne źródła energii i inne usługi w tej 

dziedzinie)  

 

3. Dane dotyczące reprezentowanej instytucji (dotyczy tylko chętnych nie będących 

przedsiębiorcami): 

Nazwa instytucji…………………………………………………………………… 

Adres………………………………………………………………………………. 

Zajmowane stanowisko……………………………………………………………. 

Do której grupy tematycznej chce Pani/Pan przynależeć: 

 rolnictwo i przemysł spożywczy  

 

 przemysł drzewny i meblarski       

 

 ruch turystyczny, balneologia, lecznictwo  
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 budownictwo (materiały budowlane, odnawialne źródła energii i inne usługi w tej 

dziedzinie)  

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………….. deklaruję gotowość do uczestnictwa 

w Spotkaniach Grup Tematycznych w ramach projektu „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości i rynku pracy“ 

Zobowiązuję się do: 

1. podpisania listy obecności  

2. wypełnienia ewentualnej ankiety ewaluacyjnej,  

3. poinformowania organizatora spotkania o nieobecności i wyznaczenia osoby zastępującej najpóźniej na 

trzy dni przed wyznaczonym terminem.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji Projektu 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z 

późn. zm.) 

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych 

osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów realizacji projektu,  

w szczególności do: 

 

a) Nieodpłatnego wykorzystania mojego wizerunku i głosu utrwalonego na wszelkiej powstałej w trakcie 

Spotkań tematycznych dokumentacji fotograficznej, filmowej oraz dźwiękowej, która będzie 

zamieszczona na stronie internetowej Projektu oraz wykorzystywana w materiałach związanych z promocją 

Projektu, 

b) Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie 

c) Wizerunek mój może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i 

kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, a także zestawiony z wizerunkami innych 

osób biorących udział w Spotkaniach tematycznych wraz z towarzyszącym im komentarzem. 

d) Wizerunek mój nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla mnie lub naruszać w inny sposób 

moich dóbr osobistych. 

e) Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich utworów fotograficznych i dokumentacji filmowej, wykonanych z moim 

udziałem podczas Spotkań tematycznych. 

f) Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) 

względem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki z tytułu wykorzystania mojego wizerunku, na 

potrzeby wskazane w tym oświadczeniu i w sposób w nim opisany. 

Ponadto, oświadczam, iż zostałam (-em) poinformowana (-y) o celu wykorzystania mojego wizerunku i w pełni 

go akceptuję. 

 

 

 

   (miejscowość, data)                                           (Podpis ) 


