
Formularz zgłoszeniowy

Wyrażam zainteresowanie udziałem w konsultacjach 
organizowanych  w ramach projektu CIMULACT 
w Radomiu 7 października 2016 r. , godz. 930–1530.

Imię i Nazwisko: 

Adres zamieszkania: 

e-mail:
tel.:

Organizatorzy zapewniają:
    zwrot kosztów podróży (na podstawie biletów) 
    możliwość transportu z dworca PKP w Radomiu 
do ITeE – PIB. Proszę wybrać:
  dotrę do ITeE – PIB samodzielnie 
  skorzystam z transportu z dworca PKP do 

ITeE – PIB
    wynagrodzenie w wysokości 60 zł netto
    lunch, przerwy kawowe
    certyfikat uczestnictwa (dla zainteresowanych)

Zakwaterowanie
W uzasadnionych przypadkach istnieje 
możliwość zapewnienia noclegu.

Informacje o uczestniku (proszę zaznaczyć):
Płeć:
   kobieta                  mężczyzna
Wiek:
   18–24     25–30    31–40    41–50  
   51–60    61–70    71–...  

Zawód: 
Wykształcenie: 

(dot. osób, które nie uczestniczyły w konsultacjach 4.12.2015 r.)



Status zatrudnienia: 
   pracujący    bezrobotny
   emeryt    rencista
na urlopie:   
   macierzyńskim     tacierzyńskim

Miejsce zamieszkania (w przypadku studentów lub 
osób, które przeprowadziły się w ciągu ostatnich 5 lat 
prosimy o podanie poprzedniego miejsca zamieszkania):
 wieś
 małe miasto (liczba ludności poniżej 20 tys. 

mieszkańców)
 średnie miasto (liczba ludności 20 tys.–100 tys. 

mieszkańców)
 duże miasto (liczba ludności powyżej 100 tys. 

mieszkańców)

Czy jest Pani/Pan członkiem organizacji pozarządowej?
 Tak, jestem aktywnym członkiem
 Tak, jestem pasywnym członkiem
 Nie
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy 
o podanie nazwy organizacji:

Jeśli jest Pani / Pan aktywnym członkiem, proszę 
podać zakres swoich działań w organizacji

Specjalne wymogi dotyczące wyżywienia:
Proszę podać, jeśli dotyczą (alergie, wegetarianin, 
weganin etc.)

Formularz prosimy o przesłanie do 20 sierpnia  2016 r.
    pocztą (Beata Poteralska, Instytut Technologii 

Eksploatacji – PIB, ul. K. Pułaskiego 6/10,  
26-600 Radom) 

lub
    mailem (Beata.Poteralska@itee.radom.pl) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut 
Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ITeE – PIB) z siedzibą 
w Radomiu, przy ul. K. Pułaskiego 6/10, w celu rejestracji i wzięcia udziału w kon-
sultacjach w ramach projektu CIMULACT. W związku z powyższym oświadczam, 
że przyjmuję do wiadomości, iż: 1) administratorem moich danych osobowych 
jest ITeE – PIB; 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych sta-
nowi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. 
2135 z późn. zm.); 3) moje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom da-
nych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych; 4) podanie 
danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości rejestracji w celu wzięcia udziału w konsultacjach; 6) mam 
prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania.
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