Centrum Obywatelskie Centrum C 10
os. Centrum C 10, 31-931 Kraków
e-mail: c10@ipp.expert
tel. 578 562 000

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Nazwa organizacji lub grupy (jeśli dotyczy)
Numer KRS lub numer i rodzaj innego
rejestru (jeśli dotyczy)
☐ Fundacja
☐ Stowarzyszenie
☐ Grupa nieformalna
☐ Osoba fizyczna
☐ Inne: …………………………………
☐ Tak

Typ Beneficjenta

Czy mieszkasz w Krakowie?
Czy aktywnie działasz na rzecz Krakowa
i jego mieszkańców?

☐ Nie
☐ Tak
☐ Nie

Interesuje mnie korzystanie z doradztwa indywidualnego w zakresie:
☐ założenia lub rozwoju organizacji pozarządowych,
☐ zarządzania projektami, w tym przygotowania wniosku, realizacji oraz rozliczenia
projektu,
☐ inne: ….....................................................................................................
☐ nie interesuje mnie korzystanie z doradztwa.
Interesuje mnie:
☐ wynajęcie sali w Centrum,
☐ udział w wydarzeniach / spotkaniach / szkoleniach organizowanych przez Centrum,
☐ korzystanie z adresu korespondencyjnego Centrum,
☐ przechowywanie dokumentów w Centrum,
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☐ korzystanie z Biblioteki Centrum,
☐ inne: ….....................................................................................................
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem,
czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą
pl. Wszystkich Świętych 3-4,31-004 Kraków.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie Centrum C 10”.
Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb, której Twoje dane zostały zebrane,
a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.
3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i w zakresie związanym z realizacją zadania publicznego ma
charakter obligatoryjny.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości skorzystania z zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie
Centrum C 10”.
6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w UMK:
adres pocztowy: pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków,
adres e-mail: iod@um.krakow.pl

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
Państwa danych osobowych, które zostały w nim zawarte.
☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów Centrum Obywatelskiego
Centrum C 10.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie można zrezygnować z subskrypcji newslettera.

Podpis osoby wypełniającej formularz:
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