
 

 

Seminarium końcowe i szkolenie projektu GeoPLASMA-CE dla 

interesariuszy z obszaru pilotażowego Wałbrzych   

Formularz Rejestracyjny  

  

Karta rejestracji uczestnika seminarium  
organizowanego w ramach realizacji projektu pn.  

GeoPLASMA-CE   
Opracowanie zasad planowania, strategii wykorzystania oraz metod oceny  

i wykonywania map potencjału płytkiej geotermii w Europie Środkowej / 
Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies  

in Central Europe  
 

Termin: 17 lipca 2019, 10:00-16:00 
 Miejsce: Stara Kopalnia, Centrum Nauki i Sztuki,  

ul. Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych 
 

Imię i nazwisko uczestnika:*   

 

Nazwa instytucji / firmy:*  
 

 

 

Osoba prywatna**:  TAK  NIE  

Tel. kontaktowy*   

 

E-mail: *   

 

 

Rejestracja i udział w seminarium wymagają wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz podpisania oświadczenia na stronach 1i 2 

 
Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych 

 
Ja, …………………………………………………………….. wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie imię,  

(imię i nazwisko) 
nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy) przez Paostwowy Instytut Geologiczny – Paostwowy Instytut Badawczy  

z siedzibą w Warszawie, na podstawie 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 oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w celu realizacji 

Seminarium koocowego i szkolenia projektu GeoPLASMA-CE  w okresie do dnia 31.12.2024 r. oraz 5 lat po jego zakooczeniu. 

 

…………………………………........... 

(data, podpis) 



 

 

 
 
Ja, ……………………………………………………………………... wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie  

(imię i nazwisko) 
wizerunku przez Paostwowy Instytut Geologiczny – Paostwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie 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 oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w celu realizacji 

Seminarium koocowego i szkolenia projektu GeoPLASMA-CEw oraz w celu promocji projektu GeoPLASMA-CE w okresie do dnia 31.12.2024 r. oraz 5 

lat po jego zakooczeniu. 

 

 

…………………………………………………. 

(data, podpis) 

 

Ponadto oświadczam że znane jest mi: 

1. Administratorem przekazanych danych będzie Paostwowy Instytut Geologiczny – Paostwowy Instytut Badawczy z siedzibą  

w Warszawie. 

2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Paostwowy Instytut Geologiczny – Paostwowy Instytut Badawczy z siedzibą  

w Warszawie jest Pani Paulina Osobioska kontakt: dane.osobowe@pgi.gov.pl 

3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo do ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

4. Moją zgodę mogę wycofad w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na 

podstawie zgody jest w pełni legalne. 

5. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

………………………………….................. 

(data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „GeoPLASMA-CE” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe. 

mailto:dane.osobowe@pgi.gov.pl

