
 

  

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących 
w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ 
 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 
PODSTAWY SKUTECZNEGO WSPARCIA  

DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP PODWYŻSZONEGO RYZYKA  

JAKUBOWICE 19-21.10.2022 
Hotel Jakubus, Jakubowice 36 

 

Imię i nazwisko: 
 

 
 

Telefon: 

 

 

e-mail: 

 

 
 

Nazwa i adres miejsca pracy: 

 

 

 

Stanowisko: 

 

 

 

Chcę skorzystać z noclegu z dnia 19 na 20.10.2022    TAK:                         NIE:  

 

Chcę skorzystać z noclegu z dnia 20 na 21.10.2022    TAK:                         NIE:  

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 
                                                                                            data i podpis 

 

 
Prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 26.09.2022 na adres: poczta@nowakuznia.org 

Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 602 79 63 68 
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FORMULARZ ZGODY OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
na cele konferencji szkoleniowej: 

 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 
PODSTAWY SKUTECZNEGO WSPARCIA  

DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP PODWYŻSZONEGO RYZYKA 

 komendacji Programów Profilaktycznych 
 Imię i nazwisko: 

Ja 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu 
zgłoszenia na konferencję: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, danych 
podmiotu zatrudniającego (nazwa i adres), stanowiska pracy przez Towarzystwo Nowa Kuźnia  
z siedzibą: ul. Samsonowicza 25, 20-485 Lublin w następujących celach: 

• Organizacji i przeprowadzenia konferencji szkoleniowej pn. „Profilaktyka uzależnień. 
Skuteczne wsparcie w procesie zmiany”. 

• Prowadzenia korespondencji oraz komunikacji w związku z organizacją oraz 
przeprowadzeniem konferencji. 

• Udzielania informacji o przeprowadzonej konferencji. 

• Wystawienia certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w konferencji. 
 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 
                                                                                            data i podpis 
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Klauzula informacyjna na cele przeprowadzenia konferencji szkoleniowej pn. „Profilaktyka 

uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego 

ryzyka”. 
 
1. Administratorami danych osobowych, których nam Pan/Pani dostarcza jest są Towarzystwo 
Nowa Kuźnia z siedzibą: ul. Samsonowicza 25, 20-485 Lublin, prowadzące stronę internetową 
www.nowakuznia.org. Działamy jako administratorzy Pani/Pana danych w związku 
z organizacją konferencji szkoleniowej pn. „Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego 
wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”. 
2. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych można skontaktować się 
z każdym z administratorem. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych 
osobowych można skontaktować się w następujący sposób: 
- wysyłając wiadomość e-mail na adres: poczta@nowakuznia.org  
- wysyłając list na adres: ul. Samsonowicza 25, 20-485 Lublin. 
3. Zbieramy następujące dane osobowe: 
• Imię 
• Nazwisko; 
• numer telefonu oraz adres e-mail, 
• Dane instytucji/organizacji w której pracuje uczestnik konferencji. 
• Stanowisko pracy uczestnika konferencji. 
4. Dane zbierane są na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust 1 pkt a RODO) 
w celu: 

• Organizacji i przeprowadzenia konferencji szkoleniowej pn. „Profilaktyka uzależnień. 
Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”. 

• Prowadzenia korespondencji oraz komunikacji w związku z organizacją oraz 
przeprowadzeniem konferencji. 

• Udzielania informacji o przeprowadzonej konferencji. 

• Wystawienia certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w konferencji. 
5. Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych lub brak zgody na przetwarzanie 
w celach wskazanych w treści zgód spowoduje brak możliwości realizowania niektórych 
czynności lub wszystkich. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani innym formom 
zautomatyzowanego przetwarzania. 
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na nasze zlecenie, np.: dostawcy usług IT, przy czym podmioty te przetwarzają dane 
wyłącznie na wyraźne nasze zlecenie. Ponadto, Pani/Pana dane nie są udostępniane stronom 
trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa. 
7. Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zgoda została udzielona lub  
do czasu wycofania udzielonej zgody, nie mniej jednak z uwagi na obowiązujące 
administratora przepisy w zakresie archiwizacji, dane osobowe mogą być przechowywane 
przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie archiwizacji 
dokumentów (5 lat). 
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8. Pana/pani dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Towarzystwa Nowa Kuźnia ul. 
Samsonowicza 25, 20-485 Lublin; hosting danych ma miejsce w siedzibie Towarzystwa pod 
adresem ul. Samsonowicza 25, 20-485 Lublin. 
9. Przysługuje Panu/Pani prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym 
momencie oraz przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych do innego 
administratora danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie wycofanie zgody 
skutkuje brakiem możliwości realizacji niektórych lub wszystkich celów, dla których zgoda 
została udzielona (w zależności od treści oświadczenia o wycofaniu udzielonej zgody). W celu 
realizacji tych praw należy skontaktować się w następujący sposób: 
- wysyłając wiadomość e-mail na adres: poczta@nowakuznia.org  
- wysyłając list na adres: ul. Samsonowicza 25, 20-485 Lublin. 
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


