KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w warsztatach ekologicznych dot. selektywnej zbiórki odpadów
w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi
pn.: Segregujemy odpady, codziennie!
na terenie:
Sortowni Odpadów Komunalnych (Łódź, ul. Zamiejskiej 1)
Nazwa i adres placówki
zgłaszającej
Ilość uczestników
Klasa i profil szkoły
Imię i nazwisko opiekuna grupy
Tel. kom. osoby zgłaszającej
Adres e-mail osoby zgłaszającej
Preferowany termin i godzina
przeprowadzenia warsztatów
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Na terenie sortowni należy poruszać się w zakrytym obuwiu.
Podpisaną kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres: edukacja@mpolodz.pl

Zgodnie z artykułem 13 i 14 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), Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania spełnia obowiązek
informacyjny przekazując Państwu poniższe dane: Administratorem Państwa danych osobowych jest MPO Łódź Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź, NIP: 726-00-19-767, REGON: 470797081, tel.42 616 04 14, fax. 42 616 07 51, e-mail:
sekretariat@mpolodz.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@mpolodz.pl
Dane są przetwarzane w celu prowadzenia działań promocyjnych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie
przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 2 lat. Państwa dane
osobowe są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych
danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane
wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na potrzeby realizacji celu jakim jest udział w warsztatach ekologicznych
dot. selektywnej zbiórki odpadów.

…………………………
pieczątka, podpis

