
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONFERENCJĘ

19 WRZEŚNIA 2018 r.  ŁÓDŹ, GODZ. 10:00 - 16:00

Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny „Bionanopark” ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź 
ORGANIZATOR

REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI, REGIONALNE OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

OSOBA APLIKUJĄCA:

Imię: Nazwisko:

E-mail:

DANE DO KONTAKTU:

Telefon/fax:

REPREZENTOWANA INSTYTUCJA/ORGANIZACJA:

Nazwa:

Kod pocztowy i miejscowość:

Funkcja pełniona w instytucji/organizacji:

Adres:

Powiat/gmina:

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. „Niesamodzielność - szacowanie zjawiska i dostępność usług 
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. 

Niesamodzielność 
- szacowanie zjawiska i dostępność usług 

w województwie łódzkim

CZY ŻYCZY SOBIE PANI/PAN PRZYGOTOWANIA POTRAW WEGETARIAŃSKICH NA PANI/PANA POTRZEBY?:

TAK NIE

Jak w łatwy sposób wykorzystać Bank Danych Lokalnych w celu oszacowania liczby osób niesamodzielnych we własnym powiecie, 

gminie? - narzędzie wypracowane w badaniu oraz BDL jako instrumenty ułatwiające pracę pracownika samorządowego.

Sposoby podtrzymania samodzielności osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. 

Ocena (nie)samodzielności w kontekście wywiadu środowiskowego - jak stosować skale oceny samodzielności 

do oceny sytuacji zdrowotnej?

Proszę wybrać warsztat, w którym chce Pani/Pan wziąć udział.
 

TEMATY WARSZTATÓW

DATA i PODPIS OSOBY APLIKUJĄCEJ

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020



DATA I PODPIS OSOBY APLIKUJĄCEJ

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona.

Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków 
Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2010

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 terminie do 14.09.2018r., w postaci skanu na adres:

 wpisując w temacie wiadomości: rejestracja@konferencjarcps.pl
“ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ - Niesamodzielność”
W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorami konferencji: 
pani Barbara Jegorow tel. 533 316 131,
pani Marta Beczkowska lub pan Michał Przybylski 
tel. 42 203 48 34; 42 203 48 43

MAPA DOJAZDU

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 L 119 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: , nr tel. (42) 203 48 00.iodo@rcpslodz.pl

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

A. W celu organizacji i realizacji konferencji pn. „Niesamodzielność - szacowanie zjawiska i dostępność usług 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 6/RPOPT.ROIS/2018 są zaangażowani w proces przygotowania i realizacji konferencji pn. „Niesamodzielność - szacowanie zjawiska i dostępność usług
 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 2018” –  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

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020


