Poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych
„Zaułek Rzemiosła”
Formularz zgłoszeniowy do udziału w programie.
1. Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa firmy
………………………………………………………………………………………………………………………………...
3. Numer NIP i REGON
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Branża/Specjalność: opis oraz główny kod PKD
......................................................................................................................................
5. Adres firmy
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Jestem członkiem (zaznacz właściwe):
• ☐ Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
• ☐ Innego stowarzyszenia gospodarczego (podaj nazwę)
…………………………………………………………………………………………………………………………
• ☐ Jestem niezrzeszony
8. Rodzaj posiadanego lokalu (zaznacz właściwe):
• Jestem użytkownikiem:
☐ Lokalu komunalnego ZKZL
☐ Innego lokalu
• Jestem zainteresowany pozyskaniem:
☐ Lokalu komunalnego ZKZL
☐ Innego lokalu
9. Dotacja Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
• Korzystam z dotacji:
☐ Tak
• Ubiegam się o dotację

☐ Nie

☐ Tak
☐ Nie
• Jestem zainteresowany udziałem w Programie:
☐ Pod warunkiem uzyskania dotacji

☐ Mimo nieuzyskania dotacji

10. Jestem zainteresowany skorzystaniem z następujących instrumentów:
• bezpłatne szkolenia
☐ Tak
☐ Nie
Jeżeli tak, proszę podać tematykę szkoleń:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• bezpłatne doradztwo
☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli tak, proszę podać tematykę doradztwa:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•
•

spotkania networkingowe
☐ Tak ☐ Nie
coaching w zakresie uzyskania tytułu czeladnika lub mistrza danej specjalności

rzemieślniczej
☐ Tak
☐ Nie
11. Zgłaszam chęć udziału w programie „Zaułek Rzemiosła” od dnia ………………………………………..

Oświadczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841
Poznań
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na
adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
3. Pani/Pana Dane będą przetwarzane w celu rekrutacji do programu „Zaułek Rzemiosła” zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta
Poznania 2020+ przyjętą Uchwałą nr XLI/708/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017 roku
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres
niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c)
żądania usunięcia danych, gdy:
•
dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
•
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
•
osoby te kwestionują prawidłowość danych
•
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
•
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,
których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia się do programu „Zaułek Rzemiosła”
8. W trakcie rekrutacji do programu „Zaułek Rzemiosła” Pani / Pana dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym i przekazanych
załącznikach będą przetwarzane przez partnerów programu: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL),
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu (WIR), Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP) i Powiatowy Urząd Pracy
w Poznaniu (PUP)
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu

Data i podpis
………………………………………………………………
Decyzja Komitetu Sterującego
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...........................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

