Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza na spotkanie informacyjne
Jak eksportować do Wietnamu?
w ramach projektu Power up your Business in Małopolska

Termin: 15 listopada 2017r., godz. 10:00-14:00
Miejsce: budynek Krakowskiego Parku Technologicznego ul. Podole 60, 30-394 Kraków, sala konferencyjna

SOLARIS, III piętro
Nazwa Firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kontakt: tel.:………………………………………………………email:……………………………………………………………………………………..
Branża: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr PKD: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REGON:……………………………………………… NIP: ………………………………………………………………………………………………………
Wielkość przedsiębiorstwa: małe/średnie/duże (proszę podkreślić)………………………………………………………………….
Forma prawna:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Stanowisko: :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kontakt / tel.: ……………………………………………e-mail: …………………………………………………………………………………………….
W związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”, Poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych¹ (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 20142020” 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;
2) administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507
Warszawa;
3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu „Power up your Business in Małopolska”, w szczególności potwierdzania
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM);
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie;
5) przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania.
………………………………………………………….
(data, podpis uczestnika)
Jestem zainteresowany/na otrzymywaniem czasopisma Business In Małopolska i wyrażam zgodę na przesyłanie czasopisma na wskazany powyżej adres.
………………………………………………………….
(data, podpis uczestnika)
Liczba miejsc ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń
Podpisany formularz udziału prosimy dostarczyć do dnia 14.11.2017
e-mailem – na adres anna.krzemien@marr.pl
Dodatkowe informacje pod numerami telefonu: 12 620 91 47, 12 620 91 48, 12 620 91 43

