
„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach pomocy Technicznej RPO WŁ 2014 – 2020”

Formularz zgłoszeniowy na konferencję

Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka 

w województwie łódzkim

Termin: 3 października 2019 r.         Miejsce konferencji: „Bionanopark” sp. z o.o.           93-465 Łódź, ul. Dubois 114/116

Osoba aplikująca:

Dane do kontaktu:

Reprezentowana Instytucja:

Proszę wybrać sesję dyskusyjną/warsztatową, w której chciałaby/chciałby Pani/Pan wziąć udział

z zaznaczeniem 1, 2, 3, gdzie 1 jest najbardziej preferowana, a 3 najmniej.

Imię:

Telefon:

Nazwa:

Adres:

Funkcja pełniona w instytucji:

Pierwsze kroki w procesie stawania się rodzicem zastępczym 

– przygotowanie do pełnienia roli rodzica zastępczego.

Budowanie systemu wsparcia dla rodzin zastępczych w sytuacjach 

problemowych związanych z pełnieniem roli rodzica zastępczego.

Promowanie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w województwie łódzkim.

Kod pocztowy:

Data i podpis uczestnika:

Miejscowość:

Nazwisko:

email:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowi warunek udziału w konferencji. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje 

brakiem możliwości udziału w konferencji. 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przekazanych 

Regionalnemu Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - organizatorowi konferencji pn. „Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w 

województwie łódzkim”, w związku z moim udziałem w konferencji oraz wykorzystaniu mojego wizerunku przez organizatora w celu promocji i 

publikacji fotografii w środkach masowego przekazu.



INFORMACJE O WARUNKACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Proszę o przeczytanie poniższej informacji oraz potwierdzenie, że zapoznał/-a się z Pan/Pani z nią:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 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 

osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1) zwane dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Łodzi ul. Snycerska 8. reprezentowane przez Dyrektora.

2) Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Danych Osobowych u Administratora Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem: Łódź, ul. Snycerska 8, 

adresem mailowym: iodo@rcpslodz.pl, nr tel. (42) 203 48 00.

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

A. W celu organizacji i realizacji konferencji pn. „Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim”, tj. w szczególności w celu rekrutacji, 

rejestracji, dystrybucji materiałów konferencyjnych oraz raportów z badań;

B. W celach sprawozdawczych, statystycznych i archiwizacyjnych;

C. Na potrzeby procesów kontroli.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

A. art. 6 ust. 1 RODO – przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z 

poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy,

c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi;

5) Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Wydziału ds. Badań i Analiz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, pracownicy 

firmy Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Rafał Gorczowski, którzy na mocy umowy nr 8/RPOPT.ROIS/2019 są zaangażowani w proces przygotowania i 

realizacji konferencji pn. „Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim”, organy kontroli.

6) Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu organizacji i realizacji konferencji oraz do wypełnienia obowiązku archiwizacji 

dokumentów w ramach Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014 – 2020 na rok 2019” – podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych 

obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym przez profilowanie), stosownie do art. 22 RODO,

9) Posiada Pani/Pan:

A. - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

B. - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

C. - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO ,

D. - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO.

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązany/-a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości udziału w konferencji.

Zapoznałem/Zapoznałam się:

Data i podpis uczestnika:Konferencja jest bezpłatna

OSOBY DO KONTAKTU:

MAPA DOJAZDU:

Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020. O uczestnictwie w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Organizator potwierdzi przyjęcie na konferencję drogą telefoniczną lub emailową na adres podany przez uczestnika.

Wypełnione, wydrukowane i podpisane zgłoszenie należy wysłać w postaci skanu, w terminie do 24.09.2019 r., na adres: rejestracja@konferencjarcps.pl wpisując w 

temacie wiadomości:  “ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ - Zawodowe rodziny zastępcze”.

 W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorami konferencji:

pani Barbara Sikora - tel. 533-316-131,

pani Kamila Brzezińska-Krakowiak lub pani Marta Beczkowska tel. 42 203 48 34

„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach pomocy Technicznej RPO WŁ 2014 – 2020”
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