Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Poznaniu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Webinarium szkoleniowe
„Problem z alkoholem: perspektywa formalno - prawna i psychologiczna przy stosowaniu procedury
zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.”

13.04.2021 godz.12.00-14.00 (wtorek)
TERMIN szkolenia*

21.04.2021 godz.16.30-18.30 (środa)
Organizator

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

Formularz zgłoszeniowy czytelnie wypełniony (DRUKOWANYMI LITERAMI) należy przesłać emailem na adres: iwona_garczynska@um.poznan.pl
*termin do wyboru, proszę o zaznaczenie wybranego terminu

DANE OSOBY ZGŁOSZONEJ DO UDZIAŁU W WEBINARIUM:

IMIĘ I NAZWISKO

WYKONYWANY ZAWÓD

WYKSZTAŁCENIE (KIERUNEK)

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
tel. + 48 61 878 58 60 lub +48 61 878 58 63, fax +48 61 878 56 79, mkrpa@um.poznan.pl, www.poznan.pl

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

ADRES PLACÓWKI

TELEFON:

ADRES E-MAIL

DANE OSOBOWE/PLACÓWKI ORAZ ADRES, POD KTÓRY NALEŻY
PRZESŁAĆ MATERIAŁY Z WEBINARIUM
IMIĘ I NAZWISKO lub NAZWA PLACÓWKI

ULICA

NR LOKALU/DOMU

KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO) 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 (IOD), 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 organizacji webinarium szkoleniowego pn. „Problem z
alkoholem: perspektywa formalno - prawna i psychologiczna przy stosowaniu procedury zobowiązania do
podjęcia leczenia odwykowego.” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 41 ust. 1 ustawy z dn.
ustawy z dnia 26 października 1986 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
którym jest edukacja profilaktyczno-społeczną mieszkańców, w szczególności dot. ryzyka szkód
wynikających ze spożywania alkoholu.
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. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
na zasadach i w granicach określonych w rozdziale III RODO.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe zapisanie się na konferencję
online.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie
przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą
informatyczną Administratora.
10. Uczestnicy webinarium podczas jego trwania mogą udostępnić swój wizerunek, barwę głosu. Zakres
udostępnianych danych wynika m.in. z konfiguracji systemu wykorzystywanego do obsługi webinarium
(sterowanie mikrofonem i kamerą), jaką zastosuje osoba, której dane dotyczą tj. uczestnik webinarium.

…………………………………………………………………………………
Data i podpis uczestnika

Informacje organizacyjne:
1. Liczba miejsc na webinarium jest ograniczona, w związku z tym zgłoszenia przyjmowane będą
w kolejności nadchodzenia i otrzymania zgłoszenia. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać w terminie do 05.04.2021 r. na adres:
e-mail: iwona_garczynska@um.poznan.pl
3. W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką
Iwoną Garczyńską tel. 61 878 48 05, e-mail: iwona_garczynska@um.poznan.pl

webinarium:

Szczegółowe Warunki udziału w konferencji on-line
•

•

Warunkiem udziału w webinarium jest: wysłanie prawidłowo uzupełnionego formularza zgłoszeniowego
na adres: e-mail: iwona_garczynska@um.poznan.pl do dnia 05.04.2021 r. oraz otrzymanie
potwierdzenia udziału w webinarium.
posiadanie łącza internetowego i sprzętu komputerowego (komputer, tablet, telefon pozwalające na
swobodną komunikację video on-line)

1. Uczestnicy konferencji on-line zobowiązani są do zachowania poufności otrzymywanych informacji. W
szczególności zabronione jest jakiekolwiek nagrywanie szkolenia, zarówno w formie głosowej jak i video.
Autor zastrzega w rozumieniu art. 25 ust. 1. pkt 1 ustawy z dn. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, ich dalsze rozpowszechnianie i wykorzystywanie jest zabronione niezależnie od
celu, w jakim rozpowszechnianie miałoby nastąpić lub użytego środka przekazu.
2. Po zgłoszeniu i zakwalifikowaniu się na webinarium, kilka dni wcześniej przed rozpoczęciem wydarzenia
każdy z jego Uczestników otrzymuje dostęp do platformy za pomocą przesłanego na e-maila linku, na
której odbywać się będzie webinarium on-line. Prosimy o sprawdzenie skrzynki spamu i
ofert/powiadomień. Po otrzymaniu e-maila z linkiem prosimy go otworzyć a następnie pobrać bezpłatny
program (czas pobierania to ok 2 min.) i korzystać z udziału w webinarium.

