FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców z sektora MŚP na temat rynku irańskiego
organizowane przez Województwo Małopolskie w ramach projektów
„Business in Małopolska - Support and develompent for your company”
i „Power up your Business in Małopolska”

Kraków

Hotel Conrad ul. Josepha Conrada 29

12.06.2017

Tarnów

Hotel Bristol ul. Krakowska 9

13.06.2017

Nowy Sącz

Hotel Beskid ul. Limanowskiego 1

14.06.2017

Dane uczestnika:
Nazwa ﬁrmy, adres ﬁrmy:
Branża:
Imię i nazwisko osoby uczestniczącej:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Rozmiar przedsiębiorstwa:

mikro

małe

średnie

Zgłoszenia można przesyłać poprzez:
• e-mail: organizacja@sunmore.pl
• fax: +48 91 48 80 136
Udział w spotkaniu jest bezpłatny
Ilość miejsc ograniczona
Decyduje kolejność zgłoszeń
Brak możliwości uczestnictwa w więcej niż 1 spotkaniu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Marszałka Województwa Małopolskiego
z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków wyłącznie w celu umożliwienia
uczestnictwa w spotkaniu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru jest „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020”
jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla RPO WM na lata 2014 – 2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej
22, 31-156 Kraków.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektów „Bussines in Małopolska – Support and development for your company” i “Power up your Business
in Małopolska” w szczególności potwierdzania kwaliﬁkowalności wydatków, udzielenia wsparcia, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości
oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie.
Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawiania.

PODPIS UCZESTNIKA

