
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 

Wyjazdy integracyjno-techniczny do Ostrzyc 
12-13 luty 2022 r. 

 
Organizator: SEP Oddział Gdańsk 

 

Dane uczestnika: 
 

1. Imię i nazwisko: …........................................................................................ 
2. Posiadam „paszport covidowy” – TAK/NIE (zaznaczyć właściwe) 

 
Dojazd (proszę zaznaczyć jedną opcję):  � autokar 
       � własny transport 

Koszt uczestnictwa: 420 zł/osoba 

Odpłatność: 
− aktywni członkowie SEP (40%)   – 168 zł 
− członkowie SEP 

z opłaconymi składkami do 31.12.2022 r. (60%) – 252 zł 
− pozostałe osoby      – 420 zł 

 
Wyrażam chęć skorzystania z przejazdów wozem drabiniastym w dniu 13.02.2022 r. 

(zaznaczyć kwadrat)    �  

 
Płatność do dnia 24.01.2022 r. 
 
Płatność za wyjazd należy wnieść na poniższe dane max. w terminie 2 dni roboczych, licząc 

od dnia w którym otrzymają Państwo informację zwrotną o zapisie. 
 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk 
80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6 

Millennium Bank: 04 1160 2202 0000 0000 2760 3537 
Tytułem: „imię i nazwisko – wyjazd Ostrzyce 2022” 

 
Prosimy o nie dokonywanie wpłat przed otrzymaniem wiadomości mailowej bądź 

telefonicznej, potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia !! 
 
Dane kontaktowe: 
- nr telefonu: ….................................................... 
- mail: …............................................................... 

 
Data: ................................                                       Podpis: …............................. 



KLAUZULA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POL SKICH  
ODDZIAŁ GDA ŃSK 

 
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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, 
informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
Oddział Gdańsk z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Rajska 6 80-850 Gdańsk. Dane 
kontaktowe: e-mail: sep@sep.gda.pl,  telefon:  58 301 49 24 

2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu i w zakresie niezbędnym do udziału  
w wyjeździe do Ostrzyc organizowanym przez SEP Oddział Gdańsk. Zgoda ma charakter 
dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w wyjeździe. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wyjazdu do Ostrzyc. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i c) ww. Rozporządzenia. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom takim jak biuro podróży (w sytuacji, gdy 

wyjazd jest organizowany za pośrednictwem biura podróży). 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO, 

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 

c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, 

d) ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, 

e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO. 

8. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich 

żądań przesłane Administratorowi na adres e-mail: sep@sep.gda.pl. Uczestnik wyjazdu ma 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk przetwarza jego dane osobowe  

z naruszeniem przepisów RODO. 

 

Oświadczam, że (należy zaznaczyć odpowiednie poniższe punkty) : 

□ zapoznałem/zapoznałam się z „Klauzulą informacyjną SEP Oddział Gdańsk”, 

□ znana jest mi wiedza, iż podanie we wniosku danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa w wyjeździe do Ostrzyc., 

□ podając adres, numer telefonu oraz adres e-mail, wyrażam zgodę na kontakt jak również przesyłanie korespondencji w związku ze 

złożonym zgłoszeniem na wyjazd do Ostrzyc 

 
……………………………………………… 

                              czytelny podpis i data  


