
 
 
 
 

 

 

Mazowiecka Akademia Seniora 2.0  
w stronę dobrych praktyk 

ul. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo 
www. mas.spp-nadzieja.pl, tel:  722 707 227 

Zgłoszenie na IV Mazowiecki Konwent Rad Seniorów 

Termin: 28 listopad  2022 r. godz. 11.00 – 16.00 

Miejsce: Sala Widowiskowa Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 

Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w IV Mazowieckim Konwencie Rad Seniorów  

…………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa podmiotu (organizacji, instytucji, etc.) kierującego uczestnika na Konwent 

…………………………………………………………………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy do uczestnika Konwentu………………………………………………. 

E-mail do uczestnika konwentu……………………………………………………………….. 

Podpis i pieczęć osoby decyzyjnej z ramienia podmiotu 

(organizacji, instytucji, etc.) kierującego uczestnika  

na konwent 

      

     ………………………………………………………. 

 

Oświadczenie uczestnika spotkania dotyczące danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów  

w Legionowie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3 (dalej jako „MPRS”) moich danych osobowych 

zawartych w niniejszym zgłoszeniu w celach niezbędnych do organizacji konwentu 

dotyczącego integracji środowiska przedstawicieli miejskich i gminnych rad seniorów na 

Mazowszu. 

Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a), o tym, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Mazowieckie  Porozumienie Rad Seniorów 
w Legionowie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3,   

2) podstawą prawną przetwarzania moich danych będzie udzielona zgoda, 
3) moje dane będą przetwarzane w celach na które udzieliłem/łam powyżej zgody, 
4) moje dane nie będą przekazane do państw trzecich, 
5) okres przetwarzania moich danych osobowych będzie wynosił 5 lat, 
6) dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do organizacji konwentu 

dotyczącego integracji środowiska przedstawicieli miejskich i gminnych rad seniorów na 
Mazowszu, 

7) podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia  
i zorganizowania ww. konwentu, 
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8) mam prawo: 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

 sprostowania danych, 

 żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 
przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 

 usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 

 wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania moich danych osobowych, 

 przeniesienia moich danych osobowych, 

 tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu i wywołuje wobec mnie skutki prawne lub w podobny sposób wywiera 
istotny wpływ, 

9) mam prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na 
podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości co do 
prawidłowości przetwarzania moich danych osobowych przez Mazowieckie 
Porozumienie Rad Seniorów, mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

10) podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w II Mazowieckim Konwencie Rad 
Seniorów. 

11) Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów nie korzysta z systemów służących do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

Podpis uczestnika spotkania 

 

 

………………………………              

 

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres: mazowieckieprs@wp.pl. 

do dnia 24 listopada 2022 r. do godz. 16.00 

 


