
 

Formularz zgłoszeniowy 

Interaktywna mapa jastrzębskich zakładów i warsztatów rzemieślniczych. 

 

Nazwa firmy  

Adres  

telefon  

e-mail  

Opis prowadzonej 
działalności 
(max. 1000 znaków  
ze spacjami) 

 

 

Interaktywna mapa jastrzębskich zakładów i warsztatów rzemieślniczych jest pierwszym 
etapem projektu „Jastrzębski Pasaż Rzemiosła”. Głównym celem projektu jest promocja  
i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz rozpropagowanie 
szkolnictwa zawodowego jako atrakcyjnej i przyszłościowej alternatywy dla szkolnictwa 
ogólnokształcącego. Stąd zapraszamy wszystkich chętnych rzemieślników, rękodzielników, 
czeladników i mistrzów działających na terenie Jastrzębia-Zdroju do przesyłania zgłoszeń 
swoich zakładów. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, można przesłać drogą mailową w postaci 
zeskanowanego dokumentu na adres: inwestor@um.jastrzebie.pl lub dostarczyć w wersji 
papierowej do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, pok. 020A. 

Złożenie niniejszego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych (zawartych w formularzu) oraz ich ujawnienie na stronie Interaktywnej 
mapy jastrzębskich zakładów i warsztatów rzemieślniczych. Składanie nieprawdziwych 
informacji podlega odpowiedzialności karnej (art. 233 §1 KK). 

 

mailto:inwestor@um.jastrzebie.pl


 

 
Informacja w związku z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, 
dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie: 

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana 
przez Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. 
Zarządzania Jakością,  tel.: 32 4785 174. 

3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia interaktywnej mapy jastrzębskich 
zakładów rzemieślniczych. 

4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora danych 
osobowych. 

5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) na podstawie Ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018  poz. 1330 z późn. zm.), 

6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres funkcjonowania interaktywnej 
mapy jastrzębskich zakładów i warsztatów rzemieślniczych.  

7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy swoich danych 
osobowych w każdym czasie. 

8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, z siedzibą 
w Warszawie, w przypadku przetwarzania jego danych z naruszeniem przepisów o ochronie danych 
osobowych. 

9. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
 

……………………………………….. 
podpis 

 

 Więcej informacji: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora,  
p. 102 A, tel. 32 47 85 181, adres mailowy: inwestor@um.jastrzebie.pl.  


