
 

 
Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji 

projektu pt. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w I Lubelskim Forum Turystyki  
w dniach 22- 23 października 2019 r.  

w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. 
 

1. Nazwa podmiotu delegującego na Forum:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Imię i nazwisko uczestnika Forum: 

 ……………………………………………………………………………………………………..…… 

Telefon ………………………………….. Email …….……..……...……………………… 

3. Informacja, czy uczestnik będzie brał udział w Spacerze: 

a) 16.00 – 18.00 Zwiedzanie Lublina (Tak/Nie)………………………………….. 

b) 19.00 – 20.30 Spacer po Lublinie nocą (Tak/Nie)………………………………….. 

4. Informacja, czy uczestnik będzie brał udział w warsztatach – proszę podać nazwę 

warsztatów    ………………………………………………………………………………….. 

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach nt. „Skuteczny fanpage i reklama w social mediach” 

jest podanie oficjalnego profilu podmiotu delegującego na Forum na stronie 

Facebook/Instagram, który prowadzi uczestnik warsztatów (zgłoszona może być tylko jedna 

osoba): …………………………………...………………………………………………………… 

………………………………………                              ………………………………………… 
Data i miejscowość     Podpis  delegującego na Forum 

 
………………………………………                              ………………………………………    
       Data i miejscowość               Podpis uczestnika Forum 

 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne 
utrwalenie i rozpowszechnianie przez Województwo Lubelskie mojego wizerunku  
w materiałach fotograficznych oraz materiałach audiowizualnych dokumentujących przebieg  
I Lubelskiego Forum Turystyki. 
Materiały o których mowa powyżej wykorzystujące mój wizerunek mogą być udostępniane w 
prasie, radiu i telewizji, mogą być umieszczone w Internecie oraz wysłane do uczestników 
Wydarzenia, dla celów niekomercyjnych, wyłącznie w kontekście relacji z I Lubelskiego 
Forum Turystyki. 
Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga 
rozpowszechnianie wizerunku: 
- osoby powszechnie znanej,  jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią 
funkcji publicznej, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych: 
- osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza 
publiczna. 

 

………………………………………                              ………………………………………    

         Data i miejscowość                                                   Podpis uczestnika Forum 



 

 
Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji 

projektu pt. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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) informuje się, że: 
1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest 

Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, 
www.lubelskie.pl. 

2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 
możliwy jest pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl (Inspektor ochrony danych). 

3. Podstawy przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a i e RODO - zgoda i wykonanie zadania w 

ramach sprawowania władzy publicznej art.11 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie województwa (Dz. U.  z 2019 r. poz. 512),  

4. Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem/celami: organizacją I Lubelskiego 

Forum Turystyki, rekrutacją uczestników oraz wydaniem identyfikatorów 

potwierdzających uczestnictwo w Forum. 

5. Dane będą udostępnione następującym odbiorcom danych: wykonawcy zlecenia 

organizacji Forum oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz profilach w 

mediach społecznościowych Urzędu. Podczas Forum będą wykonywane, a następnie 

upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony 

wizerunek osób obecnych. 

7. W zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą być ujawniane 

zainteresowanym taką informacją lub opublikowane w BIP. 

8. Dane będą przetwarzane przez okres przygotowania i rozliczenia czynności związanych 

z organizacją Forum oraz realizacją projektu pt. „Marketing Gospodarczy Województwa 

Lubelskiego II” i przechowywane zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych.  

9. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - 

ul. Stawki 2, Warszawa. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w I Lubelskim Forum Turystyki. 

 
 

……………............................................. 

 
 

…………………………………………… 
 

Data i miejscowość 
 

Podpis uczestnika Forum 
 

http://www.lubelskie.pl/
mailto:iod@lubelskie.pl

