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Projekt Upowszechnienie wykorzystania ETV w celu poprawy efektywności energetycznej sektora wodno-ściekowego  
finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej 
na poziomie Programu Operacyjnego PL04 

 

 

Formularz zgłoszenia na warsztaty 
„Ścieżki odzysku i oszczędności energii na oczyszczalniach ścieków komunalnych dzięki innowacjom” 

25 września 2017, Craft Beer Central Hotel 
Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 4 

Dane osoby zgłaszającej udział 

Imię  Nazwisko  

Stanowisko  

Adres e-mail uczestnika  

Nazwa instytucji/firmy  

Adres instytucji/firmy  

Numery telefonu instytucji/firmy  

Adres e-mail instytucji/firmy  
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów w zakresie związanym z udziałem w warsztatach, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2014, poz. 1182 z późn. zm.). Podane przez 
Państwa dane nie będą wykorzystane przez osoby trzecie. 

 Wyrażam, na czas nieokreślony, zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku jako uczestnika warsztatów przez organizatorów 
w zakresie niezbędnym dla potrzeb promocji, w tym na jego zwielokrotnienie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami 
i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także z wizerunkami innych osób utrwalonych podczas warsztatów, 
w materiałach służących popularyzacji organizatorów w następujących obszarach: 

- w mediach elektronicznych, w szczególności na wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera, na stronach 
internetowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci Internet itp., 

- w prasie, w broszurach, ulotkach, biuletynach itp. 

 Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie danych osobowych przez organizatorów w celu informowania mnie, za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, o aktualnych i przyszłych wydarzeniach związanych z upowszechnianiem działalności 
organizatorów  

 

 
* niepotrzebne skreślić           Podpis uczestnika warsztatów 

 

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny 
Warunkiem udziału w warsztatach jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie faksem nr 
58 741 81 50 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gfw.pl 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 września 2017 r. 
 
Informacji dodatkowych udziela: 
Aleksandra Jato-Mrozik tel. 605 030 536, e-mail: ola.m@gfw.pl 

Miejscowość, data …………………………………………………… ……………………………………………………. 
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