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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Warsztat on-line (platforma Zoom)  

 „Dziecięca Złość” 
 

TERMIN 

WARSZTATU 

- spotkanie on-line 

 09.06.2020r.  
Warsztat w trybie on-line do czasu zakończenia się rządowego zalecenia 
pracy w formie zdalnej 

Organizator 

 

Dział Wspierania Rodziny Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej 
ul. Grodziska 31, 05-840 Brwinów, www.sops.brwinow.pl   

Formularz zgłoszeniowy czytelnie wypełniony (DRUKOWANYMI LITERAMI) należy przesłać  e-mailem na adres: 
swietlica.grodziska@brwinow.pl 

  
DANE OSOBY ZGŁOSZONEJ DO UDZIAŁU W WARSZTACIE: 

IMIĘ I NAZWISKO 

 MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

  

ULICA  NR LOKALU/DOMU 

  

KOCZ POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ 

  

TELEFON ADRES E-MAIL 

  

 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w formularzu zgłoszeniowym przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą, 
przy ul. Kościuszki 4a, 05-840 Brwinów do celów korespondencyjnych i realizacji warsztatów.  

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

            Data i  podpis uczestnika 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO"), Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie informuje o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
                     Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie 
                     05-840 Brwinów ul. T. Kościuszki 4a 
                     tel. 22 739 54 44  

http://www.sops.brwinow.pl/
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2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z 
                     Inspektorem Ochrony Danych  
                     e-mail: iod.sops@brwinow.pl  
                     tel. 22 739 51 03 
3. Dane będą przetwarzane w wyżej wymienionym celu oraz wypełniania zadań ustawowych lub 
statutowych Ośrodka. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.  
5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania a następnie 
archiwizowane przez okres przewidziany w jednolitym rzeczowym wykazie akt Ośrodka.  
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub 
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub 
wycofania zgody.  
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
9. Dane osobowe pochodzą od wnioskodawców lub podmiotów zobowiązanych na mocy przepisów prawa 
do udzielenia informacji administratorowi.  
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania. 
11. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich. 
 

…………………………………………………………………… 
            Data i  podpis uczestnika 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
1. Liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona, w związku z tym zgłoszenia przyjmowane będą 

w kolejności nadchodzenia i otrzymania zgłoszenia, 
2. Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać w terminie do 08.06.2020 r. na adres:  

e-mail: swietlica.grodziska@brwinow.pl,  
3. W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z osobą koordynującą:  

Olga Jastrzębska  tel. 533 305 495, e-mail: swietlica.grodziska@brwinow.pl 
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W WARSZTACIE ON-LINE 

 Warunkiem udziału w warsztacie on-line jest: posiadanie łącza internetowego i sprzętu 
komputerowego (komputer/tablet/telefon), 

1. Uczestnicy warsztatu on-line zobowiązani są do zachowania poufności otrzymywanych 
informacji. W szczególności zabronione jest jakiekolwiek nagrywanie warsztatu, zarówno w 
formie głosowej jak i video. Autor zastrzega w rozumieniu art. 25 ust. 1. pkt 1 ustawy z dn. 4 
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ich dalsze rozpowszechnianie 
i wykorzystywanie jest zabronione niezależnie od celu, w jakim rozpowszechnianie miałoby 
nastąpić lub użytego środka przekazu, 

2. Przed rozpoczęciem wydarzenia każdy z jego Uczestników otrzyma dostęp do platformy za 
pomocą przesłanego na e-maila linku, na której odbywać się będzie warsztat on-line. Link 
należy otworzyć, a następnie pobrać bezpłatny program  (czas pobierania to ok 2 min.). 

3. Organizator ma prawo odwołać szkolenie on-line w sytuacji, gdy nie zgłosi się wymagana 
liczba Uczestników. W takiej sytuacji Uczestnikowi będzie zaproponowane inne szkolenie lub 
inny termin warsztatu. 
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