ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
W Transportowych Giełdach Pracy,
Miejsce Giełdy Pracy:
Grupa Igielski: Aleja Bohaterów Warszawy 18/1-2 Szczecin
Termin giełdy pracy: (należy zaznaczyć „X” wybrany termin)




Giełda pracy 21.11.2018 godz. 11:00 – 13:00
Giełda pracy 12.12.2018 godz. 11:00 – 13:00

Imię i Nazwisko

Telefon bezpośredni do osoby zgłaszanej

Adres do korespondencji

E-mail bezpośredni do osoby zgłaszanej

Posiadane uprawnienia:

Zgodnie z art. 13 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 (zwane dalej „RODO”) Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski w Szczecinie
informuje, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski w
Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 18/1-2 w Szczecinie. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez
adres daneosobowe@igielski.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

realizacji wydarzenia oraz rozliczenia, kontroli środków i ewaluacji, z których sfinansowano wydarzenie;

przekazywania informacji dotyczących innych wydarzeń, takich jak: szkolenia, spotkania informacyjne, konferencje,
seminaria, giełdy pracy, warsztaty, konkursy, eventy, w tym pikniki i targi,

przekazywania komunikatów promocyjnych, dotyczących wszelkich działań i akcji promocyjnych związanych
z realizowanymi projektami.
 Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Czytelny podpis

Prosimy
o
wypełnienie
zgłoszenia
DRUKOWANYMI
LITERAMI
i
przesłanie
zeskanowanego
zgłoszenia
do dnia 15 listopada 2018 r. do godz. 18.00, na adres e-mail: natalia.walus@igielski.com.pl.
Przesłanie wypełnionego formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Giełdzie Pracy.
Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia listy uczestników oraz wystawców.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Giełdzie Pracy otrzymają informację potwierdzającą na adres e-mail wskazany
w formularzu.

CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH
ALEKSANDER IGIELSKI
Al. Bohaterów Warszawy 18/1-2 Szczecin
tel/fax.: 91 812 15 15
www.igielski.com.pl

