
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU  

„MŁODZI – AKTYWNI. MŁODZIEŻOWE RADY GMINY W POWIECIE GDAŃSKIM” 

 

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz klauzulę informacyjną proszę przesłać  

do 30 listopada na adres: biuro@psal.org.pl  

 

Imię i nazwisko: 

Nazwa organizacji społecznej: 

Adres organizacji społecznej: 

Adres e-mail osoby zgłaszającej się na szkolenie: 

Nr telefonu osoby zgłaszającej się na szkolenie: 

 

Termin szkolenia: 

 4 grudnia 2021 9:00-16:00, Pruszcz Gdański 

 11 grudnia 2021 9:00-16:00, Pruszcz Gdański 

 

1. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

2. Szkolenia realizowane będą w formie stacjonarnej lub zdalnej, w zależności od aktualnej sytuacji 

pandemicznej. 

3. Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie zapewnia w ramach szkoleń salę szkoleniową  

(lub platformę do realizacji szkolenia w formie zdalnej),  materiały szkoleniowe i drobny poczęstunek. 

4. Warunkiem otrzymanie zaświadczenia jest udział w co najmniej 75% zajęć. 

 

Oświadczam, że organizacja społeczna, którą reprezentuje prowadzi działania z zakresu edukacji i 

oświaty oraz działa na terenie powiatu gdańskiego. 

 

 

………………………………………………………………………... 

data i podpis osoby zgłaszającej się na szkolenie 

 

 

 

mailto:biuro@psal.org.pl


 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU  

„MŁODZI – AKTYWNI. MŁODZIEŻOWE RADY GMINY W POWIECIE GDAŃSKIM” 

1. Administratorem danych osobowych jest Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie,  

ul. Spacerowa 14, 83-000 Pruszcz Gdański, KRS 0000527036, adres e-mail: biuro@psa.org.pl 

2. Dane osobowe przetwarzamy w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń, na podstawie 

dokonanego zgłoszenia na szkolenie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie ciążących  

na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

3. Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5. Lat od zakończenia projektu „Młodzi 

– aktywni. Młodzieżowe Rady Gminy w powiecie gdańskim”. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe ale jest niezbędne do udziału w szkoleniu. 

5. Dane mogą być udostępniane grantodawcy (Narodowe Instytut Rozwoju Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego) dostawcom aplikacji, przy użyciu których realizujemy 

szkolenia (Google, Clickmeeting). Dane mogę być również udostępnianie firmom 

obsługującym nasze serwery informatyczne oraz obsługującym nas w obszarze IT. 

6. Twoje prawa obejmują: prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,   

prawo żądania sprostowania danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do żąda  prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora danych. 

7. Masz prawo do złożenia skargi na przetwarzanie przez nas danych osobowych do organu 

nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

Potwierdzam, że zapoznałem / zapoznałam się z klauzulą informacyjną 

 

………………………………………………………………………... 

data i podpis osoby zgłaszającej się na szkolenie 

 

 


