
  

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

w 

GALI  INŻYNIERSKIEJ 2022 

11 października 2022 r. (wtorek), godz. 16.30 

Sala Audytoryjna Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia we Wrocławiu 

  

  
     Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia prosimy przesłać na adres email: dos@dos.piib.org.pl  

w terminie do 27 września 2022 r. 
 

 

imię i nazwisko   

adres e-mail  

osoba towarzysząca TAK / NIE  ⃰ 

 

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów 
Budownictwa zgodnie z przepisami 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), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), oraz 
innymi właściwymi przepisami prawa w celach związanych z organizacją Gali Inżynierskiej 2022. Z klauzulą informacyjną mogą Państwo się 
zapoznać na naszej stronie internetowej: Klauzula informacyjna - Podmioty Danych - Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (sisms.pl) 
 
Informujemy ponadto, że Gala Inżynierska będzie filmowana oraz dokumentowana fotograficznie przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów 
Budownictwa, a relacja z Gali Inżynierskiej w postaci zdjęć oraz nagrań zostanie zamieszczona na stronach internetowych DOIIB pod adresem: 
www.tvdoiib.pl, www.dos.piib.org.pl, YouTube na Facebook DOIIB oraz ewentualnie w czasopismach „Budownictwo Dolnośląskie” oraz „Inżynier 
Budownictwa”. Udział Państwa i osób Państwu towarzyszących w Gali Inżynierskiej 2022 stanowi zgodę, w postaci wyraźnego działania 
potwierdzającego, na nieodpłatne wykorzystanie imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi, gdyby były one objęte zdjęciem lub 
nagraniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W każdym przypadku zgoda może zostać wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem 
wykorzystania imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi przed jej wycofaniem, ale wycofanie zgody spowoduje niemożność uczestnictwa  
w zawodach. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez DOIIB w tym zakresie znajdują się w Polityce prywatności serwisu 
internetowego www.TVDOIIB.pl  znajdującej się na stronie internetowej: OCHRONA DANYCH - Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
(piib.org.pl) 

 

......................................................................................................... 

                                                                                                               data i podpis 

 

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w przypadku rezygnacji z udziału w Gali Inżynierskiej 2022, będziemy 

Państwu wdzięczni za niezwłoczne przekazanie tej informacji na podany wyżej adres mailowy lub telefonicznie 

(71 337-62-56, 71 337-62-32). 

 
 

⃰ niepotrzebne skreślić 
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