Rozwój i promocja turystyki Krainy Kanału Elbląskiego – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
w ramach zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki w latach 2018-2019 oraz umów zawartych
z partnerami POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY z 17 stycznia 2017 roku między Województwem Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Elbląskim, Powiatem
Iławskim, Powiatem Ostródzkim i Miastem Elblągiem

KE LGD.0540-KKE-8.1./2018

Elbląg, 27 listopada 2018 roku

Szanowna / y Pani / Pan
……………………………………
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W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zs. w Elblągu serdecznie
zapraszam na konferencję DIAMENTY KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO, która będzie miała miejsce w Ostródzie,
ul. Jana III Sobieskiego 9, w Centrum Użyteczności Publicznej,18 grudnia 2018 roku godz. 09:00–14:30.
Program szkolenia:
09.00-10.00
10.00-10.15
10.15-11.15

11.15-11.30
11.30-13.30

13.30-14.00
14.00-14.30

Otwarcie:
Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki
Wprowadzenie:
Beata Bednarczyk
przerwa kawowa
Prezentacje:
Jeziorak jakiego nie znamy:
Michał Młotek, Iława
Kanał Elbląski jakiego nie znamy:
Lech Słodownik, Elbląg
Steenke mało znany:
Ryszard Kowalski, Ostróda
przerwa kawowa
Przykłady produktów turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego:
Mazury jakich nie znacie
Piotr Lisowski
Sielsko Anielsko
Anna Brędowska
Wsie Tematyczne Krainy Kanału E.
Halina Cieśla, Marlena Szwemińska
Krzyżacy i Mennonici na Żuławach
Elżbieta Mieczkowska
Smak Muzyki
Paweł Chomnicki
Podsumowanie i wnioski końcowe Beata Bednarczyk
obiad

Cel konferencji:
Uzyskanie odpowiedzi na pytania: Jakie mamy diamenty Krainy Kanału Elbląskiego? Dlaczego warto mieć w swojej
ofercie Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego? Dlaczego warto dbać o wizerunek, opinię i być tam gdzie klienci?
Adresaci konferencji:
Przedstawiciele branży i organizacji turystycznych, biur podróży, samorządu terytorialnego, mediów oraz przewodnicy
turystyczni, zainteresowani mieszkańcy
Konferencję prowadzą:
Beata Bednarczyk:
trener, doradca, coach
Michał Młotek:
historyk Iława
Lech Słodownik: historyk Elbląg
Ryszard Kowalski: historyk Ostróda
Piotr Lisowski:
przewodnik turystyczny Ostróda
Produkty turystyczne przedstawiają:
Anna Brędowska, Halina Cieśla, Marlena Szwemińska, Elżbieta Mieczkowska, Paweł Chomnicki, Rafał Baranowski
Czas trwania szkolenia: od godz. 09.00 do ok. 14.30
Zgłoszenia: Bardzo proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do 10 grudnia 2018 roku telefonicznie, faxem, mailem
na adres: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl lub poprzez link: https://goo.gl/forms/dS4Dn4Qf7VXc6Nkf1.
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
O

przyjęciu

decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń. Więcej informacji na www.kanal-elblaski-lgd.pl,
www.kanalelblaski.eu, www.facebook.com.pl/Kraina-Kanału-Elbląskiego lub tel. 55 239 49 61, 55 643 58 45
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONFERENCJI – DIAMENTY KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO
Imię i nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Nazwa podmiotu/Instytucji
Zgłoszenie proszę przesłać na adres e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl lub tel. 55 239-49-61, 55 643-58-45
Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia konferencja Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego - integralna część Karty zgłoszenia
I.
KLAUZULA INFORMACYJNA: przyjmuję do wiadomości, że:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) zwane dalej „rozporządzeniem
2016/679”:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z siedzibą
w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem tel. 55 239-49-61,
55 643-58-45, e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl, (zwanym dalej: administratorem danych osobowych).
2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679,
gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6
ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje
zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
3. Moje dane osobowe zebrane na podstawach, o których mowa w pkt I.2., będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie:
1) Do celów związanych z realizacją POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY z 17 stycznia 2017 roku między Województwem
Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim i Miastem Elblągiem i umów
z PARTNERAMI POROZUMIENIA, w tym:
a)
dokumentowania przeprowadzonego spotkania informacyjnego,
b)
informacji, rekrutacji, promocji uczestników spotkania informacyjnego,
c)
wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych oraz zobowiązań wynikających Z POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
i umów zawartych z PARTNERAMI POROZUMIENIA i z wykonawcami zadań oraz dochodzenia roszczeń,
d)
monitorowania i ewaluacji prawidłowości wykonywania zobowiązań wynikających ww. POROZUMIENIA i umów.
e)
realizacji zadania publicznego pn. „Rozwój i promocja turystyki Krainy Kanału Elbląskiego”, współfinansowanego przez
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy nr TS-II.614.23.2018 z 23.03.2018 roku.
4. Przetwarzanie moich danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z prawnym uzasadnionym interesem Stowarzyszenia Łączy
Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, polegającym na prowadzeniu jego działalności statutowej.
5. Dane te mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania na zlecenie administratora.
II.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Starostwo Powiatowe zs. w Elblągu reprezentowane przez Starostę Elbląskiego
zwanym dalej: administratorem danych osobowych.
2. Z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: starostaelblaski@powiat.elblag.pl, tel. 55-23949-00 lub pisemnie na adres korespondencyjny Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, w poniedziałki,
wtorki, czwartki w godz. 7.30-15.30.00, w środy w godz. 7.30-17.00, w piątki w godz. 7.30-14.00.
3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:
gdawidziuk.iod@powiat.elblag.pl, tel. 55-239-49-70, lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych: Starostwo
Powiatowe w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pokój nr 26, 82-300 Elbląg, w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz.
7.30-15.30.00, w środy w godz. 7.30-17.00, w piątki w godz. 7.30-14.00.
4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/679,
gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6
ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje
zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).
5. Moje dane osobowe zebrane na podstawach, o których mowa w pkt II.4., będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie:
1)
Do celów związanych z realizacją POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY z 17 stycznia 2017 roku między Województwem
Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim i Miastem Elblągiem;
2)
Umowy zawartej z wykonawcą wybranym w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, usługa: promocja KKE w ramach pełnienia roli
koordynatora na podstawie ww. POROZUMIENIA;
3)
Przetwarzanie moich danych odbywać się będzie zgodnie z prawnym uzasadnionym interesem Starostwa Powiatowego
w Elblągu, polegającym na prowadzeniu jego działalności statutowej.
III.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Starostwo Powiatowe zs. w Iławie reprezentowane przez Starostę Iławskiego
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zwanym dalej: administratorem danych osobowych.
2. Z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: starostwo@powiat-ilawski.pl, tel. 89-649-07-00
lub pisemnie na adres korespondencyjny Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Władysława Andersa 2A, 14-200 Iława, poniedziałek od
godz. 8:00 do 15:30, wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 8:00 do 14:00.
3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:
alicja.wisniewska@powiat-ilawski.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych: Starostwo Powiatowe
w Iławie, ul. , ul. Władysława Andersa 2A, 14-200 Iława, poniedziałek od godz. 8:00 do 15:30, wtorek, środa, czwartek, piątek od
godz. 8:00 do 14:00.
4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/679,
gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6
ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje
zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).
5. Moje dane osobowe zebrane na podstawach, o których mowa w pkt III.4., będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie:
4)
Do celów związanych z realizacją POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY z 17 stycznia 2017 roku między Województwem
Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim i Miastem Elblągiem;
5)
Umowy zawartej z wykonawcą wybranym w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, usługa: promocja KKE w ramach pełnienia roli
koordynatora na podstawie ww. POROZUMIENIA;
6)
Przetwarzanie moich danych odbywać się będzie zgodnie z prawnym uzasadnionym interesem Starostwa Powiatowego w
Iławie, polegającym na prowadzeniu jego działalności statutowej.
IV.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Starostwo Powiatowe zs. w Ostródzie reprezentowane przez Starostę
Ostródzkiego zwanym dalej: administratorem danych osobowych.
2. Z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@powiat.ostroda.pl, tel. 89-642-9800 lub pisemnie na adres korespondencyjny Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda,
poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00, wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 7:00 do 15:00.
3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:
grobis@powiat.ostroda.pl, tel. 89-642-98-40, lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych: Starostwo Powiatowe
w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 26, 14-100 Ostróda, poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00, wtorek, środa, czwartek,
piątek od godz. 7:00 do 15:00.
4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/679,
gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6
ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje
zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).
5. Moje dane osobowe zebrane na podstawach, o których mowa w pkt IV.4., będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie:
1)
Do celów związanych z realizacją POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY z 17 stycznia 2017 roku między Województwem
Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim i Miastem Elblągiem;
2)
Umowy zawartej z wykonawcą wybranym w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, usługa: promocja KKE w ramach pełnienia roli
koordynatora na podstawie ww. POROZUMIENIA;
3)
Przetwarzanie moich danych odbywać się będzie zgodnie z prawnym uzasadnionym interesem Starostwa Powiatowego
w Ostródzie, polegającym na prowadzeniu jego działalności statutowej.
V.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie.
2. Z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@warmia.mazury.pl, tel. 89-521-94-39 lub
pisemnie na adres korespondencyjny Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, pokój nr 8,
10-447 Olsztyn, w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.
3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:
iod@warmia.mazury.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. II.2.
4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679,
gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6
ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje
zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).
5. Moje dane osobowe zebrane na podstawach, o których mowa w pkt V.4., będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie
do celów związanych z realizacją zadania publicznego pn. „Rozwój i promocja turystyki Krainy Kanału Elbląskiego”, na
podstawie umowy nr TS-II.614.23.2018 z 23.03.2018 roku.
VI.
Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych)
1. Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie aktualny cel, dla którego są przetwarzane, tj. przez okres 5 lat liczony
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3.
4.
5.
6.
7.

od dnia zakończenia realizacji zadania i akceptacji sprawozdania końcowego lub do momentu, kiedy podstawą będą inne przepisy
prawa. W przypadku roszczeń moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, tzn. upływu terminu
wynikającego z kodeksu cywilnego. Następnie zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.
Jako osobie fizycznej, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane.
W przypadku niepodania danych, mój udział w spotkaniu informacyjnym/realizacji zadania nie będzie możliwy.
Moje dane nie będą służyły profilowaniu.
Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar EOG w 2017 r. (Unię Europejską, Islandię, Lichtenstein
i Norwegię).
miejscowość
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czytelny podpis uczestnika/czki zadania „Konferencja Diamenty
Krainy Kanału Elbląskiego”

Załącznik nr 2 do karty zgłoszenia Konferencja Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego - integralna cześć Karty zgłoszenia
VII.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia przez administratorów danych:
1) Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Jana
TAK
Amosa Komeńskiego 40,
2) Starostwo Powiatowe z siedzibą w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg,
3) Starostwo Powiatowe z siedzibą w Iławie, ul. Władysława Andersa 2a, 14-200 Iława,
4) Starostwo Powiatowe z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda,
NIE
5) Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie.
moich danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe), zawartych w karcie zgłoszenia, w zakresie i celach wskazanych poniżej:

Dane nieobowiązkowe
Konferencja Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego
Karta zgłoszenia, lista obecności, dokumentacja fotograficzna, audiowizualna, baza
kontaktowa, adres, emai-l, www, tel.

Uczestnik
zadania
Konferencja
Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego

Jestem świadomy/a, że podanie danych w zgodzie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w ich treści.
Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na
adres korespondencyjny administratorów danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adresy e-mail:
1) biuro@kanal-elblaski-lgd.pl;
2) starostaelblaski@powiat.elblag.pl;
3) starostwo@powiat-ilawski.pl;
4) sekretariat@powiat.ostróda.pl.
5) iod@warmia.mazury.pl,
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
miejscowość
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Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40
82-300 Elbląg
KRS 0000251035 Nr ARMiR 062786372
NIP 5782930542 REGON 280107270
Bank obsługujący: PKO BP Oddział w Elblągu
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tel./fax 55 239 49 61
tel./fax 55 643 58 45
www.kanalelblaski.eu
www.kanal-elblaski-lgd.pl
www.facebook.com.pl/pages/LGD-Kanał-Elbląski
e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl
Nr konta: 91 1020 1752 0000 0402 0139 5995

