MARSZAŁEK
Województwa Opolskiego
Andrzej Buła
oraz

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
zapraszają
przedstawicieli Organizacji Pozarządowych oraz przedstawicieli Podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego z województwa opolskiego*
na szkolenie
z zakresu stosowania Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty
i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz Rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

w dniu 28 marca 2019 r. godz. 11.00
Sala Audytoryjna UMWO, ul. Hallera 9 w Opolu

Gościem specjalnym będzie Pan Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Szkolenie poprowadzi Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko - specjalista z zakresu pożytku publicznego

Ze względów organizacyjnych proszę wyznaczyć osobę/osoby z Państwa Organizacji/Podmiotu i zgłosić do udziału w szkoleniu
w terminie do dnia 22 marca 2019 r. pod nr tel. 77/ 44 67 844 lub adresem e-mail: a.szyniec@opolskie.pl**

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia
2016 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2016 r. poz. 679). Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr 2016/679 (Dz.Urz.Unii Europejskiej L119 z 04.05.2016 r.): 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek
Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UMWO możliwy jest pod numerem
telefonu nr 77 541 64 50, lub adresem email: iod@opolskie.pl 3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego
przedsięwzięcia, zadań wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c, i art. 9 ust.2 lit. a oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa. 6. Istnieje
prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy
przepisu prawa. 9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć
z moim wizerunkiem przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Niniejsza zgoda
stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2017 poz. 880 t.j. z dnia 05 kwietnia 2017 r.)
** wyrażenie zgody na udział w szkoleniu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku na stronach internetowych
Samorządu Województwa Opolskiego, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

