XIII LETNIA SZKOŁA INNOWACJI 2019
“ Zdolność

innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw”
Białystok, 3-5 września 2019 r.

Wezmę udział w 1:
[ ] 03.09.19

[

] 04.09.19

[

] 05.09.19

Dane kontaktowe:
IMIĘ i NAZWISKO
TYTUŁ
NAZWA INSTYTUCJI
ADRES
TEL. STACJONARNY
TEL. KOMÓRKOWY
E-MAIL

Tytuł referatu/komunikatu: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
Teksty wystąpień/referatów prosimy przesłać najpóźniej do 15.08.2019 r. na adres e-mail:
magcon1@wp.pl
Opłata za Szkołę Letnią Innowacji wynosi – 700 zł, niezależnie od długości pobytu.
Przesłanie zgłoszenia jest automatycznie dyspozycją do wystawienia przez SOOIPP faktury.
Dane do rachunku:
NAZWA INSTYTUCJI
ADRES
NIP
1

wstaw znak X
Partner

Wpłaty należy dokonać na konto:
Bank Zachodni WBK IV/O Poznań nr 07 1090 1476 0000 0000 4700 7530
Tytuł przelewu SLI 2019 – imię i nazwisko
Zgłoszenie prosimy przesłać (skan e-mailem) do 20.08.2019 r. na adres email: biuro@sooipp.org.pl
Oświadczam, że stosownie do wymogu określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zostałem (-am)
poinformowany (-a), że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości z
siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: m.mazewska@sooip.org.pl
3) moje dane osobowe przetwarzane będą ̨ dla potrzeb SLI 2018. Będą przechowywane maksymalnie do 2028 roku.
4) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b w/w rozporządzenia,
5) odbiorcami moich danych osobowych będą ̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,
6) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie ubieganie się uczestnictwo
w SLI 2018.
9) przekazane dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

………………………..……………………………………
Miejscowość/Data

………………….……………………………….……………………
Podpis osoby upoważnionej

Partner

