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Zdrowe i bezpieczne 
miejsce pracy 

 

SUBSTANCJE 
NIEBEZPIECZNE  
POD KONTROLĄ 

Zgłaszam udział w konferencji  

Substancje chemiczne w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy i rola służby bhp 
12 września 2018 r., rejestracja godz. 10

15
 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro 

Imię i nazwisko  

Firma /Instytucja 

 

 

Branża  

Adres 

 

 

Telefon  

E-mail  

Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania na Państwa rzecz usług realizowanych przez ośrodek Enterprise Europe 
Network (EEN) przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, jako administratora danych, z siedzibą  w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 86, 90-103 Łódź. Dane będą 
przetwarzane także w celu dokumentowania, monitorowania, ewaluacji i kontroli usług oraz – na Państwa życzenie – wydania zaświadczenia o udziału 
w szkoleniu/seminarium.  
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z usług EEN. Dane będą przetwarzane do wygaśnięcia obowiązkowego 
okresu archiwizacji dokumentacji projektu EEN. Dane mogą być udostępniane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, innym ośrodkom EEN w Polsce 
i za granicą oraz unijnej Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub prawo do usunięcia danych, jeśli nie występują 
okoliczności ograniczające realizację tych praw. Przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy także przetwarzać dane w celu przekazywania Państwu informacji o ofercie szkoleń, 
doradztwa i innych usług oferowanych przez Fundację, do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Zgodę tę mogą Państwo wycofać 
w każdej chwili, pisząc na adres e-mail: fundacja@frp.lodz.pl.  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania od Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oferty      
szkoleń, doradztwa i innych usług świadczonych przez Fundację. 

  Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną oferty usług Fundacji. 

  Wyrażam zgodę na przekazywanie mi oferty usług Fundacji na podany przez mnie numer telefonu.  
UWAGA: Brak zgody na przesyłanie ofert drogą elektroniczną i przekazywanie ich drogą telefoniczną uniemożliwi nam przekazywanie 
tych ofert za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie. 

                          Zgadzam się na publikację moich danych na liście uczestników      Tak                                               Nie 
Wyrażam zgodę, aby zdjęcia wykonane podczas konferencji były publikowane na stronie internetowej oraz w materiałach organizatorów 

                                                             Tak                                               Nie 

 ................................................................  

Podpis, data 
 

Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionego formularza na adres mail:  fundacja@frp.lodz.pl 

     Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź 
tel. 42 630 36 67, faks 42 632 90 89, www.frp.lodz.pl 

Udział w konferencji bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu 

 

Europejska kampania informacyjna 2018 – 2019 
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