FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W AMSTERDAM DRONE WEEK HYBRID 2020
INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa firmy

Adres siedziby

Nazwa produktu

Krótki opis produktu
max 500 znaków

ZAANGAŻOWANIE FIRMY

Przygotowanie prezentacji produktu
w j. angielskim

TAK

NIE

Przygotowanie materiału audio-video
w j. angielskim

TAK

NIE

Prezentacja produktu podczas wspólnego warsztatu w j.
angielskim

TAK

NIE

Zgłoszenie należy przesłać na adres:
a.witkowska@metropoliagzm.pl
Szczegółowych informacji udziela
Adriana Witkowska-Konieczny,
Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
i Współpracy, Metropolia GZM

………………………………………………………..
data i pieczęć firmy

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji zadań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń udziału firm w przedsięwzięciu pod
nazwą Amsterdam Drone Week Hybrid 2020, organizowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, reprezentującą
Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów.
Na skutek niepodania danych udział w przedsięwzięciu nie będzie mógł być realizowany.
2. Administratorem danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W sprawach ochrony danych
można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu: z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice) lub korespondencją e-mail:
daneosobowe@metropoliagzm.pl z wyznaczonym do ww. kontaktów inspektorem ochrony danych.
3. Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania
(poprawiania) lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:
▪ innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych,
▪ innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości
przetwarzanych danych,
b) dane przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
c) dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania,
d) szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych zawarto na stronie: http://bip.metropoliagzm.pl/artykuly/34534/ochronadanych-osobowych.
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

