
Wytyczne dla uczestników konferencji otwierającej konsultacje społeczne programu 

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 wraz z Prognozą OOŚ 

w związku z trwającą pandemią COVID-19 

Szanowni Państwo, 

przedstawiamy poniżej informacje zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

Jednocześnie informujemy, ze względów epidemiologicznych w Konferencji mogą uczestniczyć jedynie osoby, które 

otrzymały zaproszenie. 

 

1) Obowiązek zakrywania ust i nosa 
Na terenie obiektu obowiązywać będzie nakaz zasłaniania ust i nosa, czyli np. noszenia maseczek. Osoby bez 

takiego wyposażenia nie zostaną wpuszczone na obiekt. W celach bezpieczeństwa, prosimy także, aby nie 

zdejmować maseczek w trakcie konferencji. 

 

2) Dezynfekcja rąk 
Przy wejściu na obiekt wszyscy uczestnicy obowiązkowo będą musieli skorzystać z dostępnych dozowników z 

płynem dezynfekującym. 

 

3) Zachowanie dystansu społecznego 
Podczas poruszania się w obiekcie, bądź w kolejce do wejścia, prosimy o zachowanie bezpiecznego odstępu co 

najmniej 2 metrów od pozostałych uczestników wydarzenia. 

 

4) Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi 

aktami wykonawczymi informujemy, że 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290 

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony 
danych – iod@kujawsko-pomorskie.pl; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu działań informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji wniosku 

zgłoszeniowego dotyczącego konkursu. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt z 

Panią/Panem (np. świadczące usługę IT) oraz podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane 

osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych. 

5. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione 

również GIS (Główny Inspektor Sanitarny) i służbom porządkowym. 

6. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa przy wejściu będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili ich 

pozyskania – czyli od dnia organizacji wydarzenia. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych 

osobowych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. 

 
Biorąc udział w naszym wydarzeniu AKCEPTUJĄ Państwo nasz regulamin  

i wytyczne oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania wszystkich zasad. 

mailto:iod@kujawsko-pomorskie.pl

