
KOMPAS KREATYWNEGO BIBLIOTEKARZA
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

w szkoleniu pt. 
Wirtualna rzeczywistość w Bibliotece. Jak zmienić smartfona w narzędzie do VR

organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie

TERMIN - 29 września 2021 r. 
GODZINY - 9.00-14.00
FORMA - Szkolenie na żywo
MIEJSCE SZKOLENIA: Biblioteka Główna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno

Niniejsze zgłoszenie (formularz) prosimy przesłać na adres:  abzowska@biblioteka.jaw.pl do dnia
27  września  2021  r.  z  tytułem  szkolenia  w  temacie  maila.  Liczba  miejsc  ograniczona.

Uczestnik
Imię i nazwisko

Biblioteka
(nazwa i adres)

Dane kontaktowe  uczestnika
Telefon

e-mail

Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z zapoznaniem się z klauzulą     
informacyjną.

Klauzula informacyjna

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne, wyłącznie za zgodą uczestnika i niezbędne do 
wzięcia udziału w szkoleniu.
Nie podanie ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy. 
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 
Jaworzno.
Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w szkoleniu w ramach projektu pt. Kompas kreatywnego 
bibliotekarza, a podstawą przetwarzania danych uczestnika jest umowa na świadczenie usług, zawarta w momencie 
przekazania Organizatorowi zgłoszenia. Organizator przetwarza tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych 
osobowych. Są to w/w dane oraz wizerunek rejestrowany podczas szkolenia, jeżeli uczestnik wyrazi chęć jego upublicznienia 
w czasie trwania szkolenia. Wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku nie jest konieczne do udziału w szkoleniu. 
W przypadku szkolenia organizowanego przez firmę zewnętrzną, która po jego zakończeniu wystawi certyfikat uczestnictwa, 
dane osobowe imię i nazwisko mogą zostać przekazane temu podmiotowi na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. 
Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją 
w/w szkolenia oraz po jego zakończeniu, zgodnie Umową z MKDNiS tj. 10 lat kalendarzowych po roku w którym zakończyło 
się szkolenie. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich
danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Przysługuje również prawo do złożenia skargi w związku 
z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa UODO. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor 
Ochrony Danych, e-mail iod@biblioteka.jaw.pl.

Informujemy, że każda zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres 
iod@biblioteka.jaw.pl, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem. 

Projekt „Kompas kreatywnego bibliotekarza” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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