An / Do: Service- und BeratungsCentrum der Euroregion POMERANIA für Barnim und Uckermark
Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA dla powiatów Barnim i Uckermark
Zuschicken bitte bis / proszę przesłać do 10.01.2020
Fax: (+49) 3332/538929

E-Mail: sbc.barnim.uckermark@pomerania.net

Anmeldung / Zgłoszenie
92. Deutsch-Polnisches Unternehmerforum: „Grenzüberschreitendes Marketing im Zeitalter der Digitalisierung“
92. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców: „Marketing transgraniczny w dobie technologii cyfrowych”
Wann / Kiedy: 23. Januar 2020 von 09.00 bis 14.30 Uhr / 23 stycznia 2020 od godz. 09.00 do 14.30
Wo: Regionales Centrum für Innovation und Technologietransfer, ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin
Gdzie: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) , ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin
Vorname, Name / imię, nazwisko

Funktion / stanowisko

Teilnehmer / uczestnik

Unternehmen / Institution
firma/instytucja

Kontaktdaten /
dane kontaktowe:

Mit der Anmeldung akzeptieren Sie folgenden datenschutzrechtlichen Hinweis:
1. Nach Ihrer Anmeldung sammeln wir die im Formular eingetragenen Daten in der Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.
zur weiteren Verarbeitung in unserem lokalen Netzwerk. Unter anderem drucken wir einige der Daten (Name, Institution, E-Mailadresse) in
Teilnehmerlisten ab, nutzen wir ggfs. Ihre Kontaktdaten (Name, E-Mailadresse) zum Versand von veranstaltungsrelevanten Materialien und
geben wir ggfs. einige der Daten (Name, Institution, Teilnehmerliste) an Institutionen des Kooperationsprogramms weiter, die für
organisatorische Zwecke oder für die Abrechnung notwendig sind.
2. Von der Veranstaltung können Bild- und Videoaufnahmen gemacht werden, die zu Informationszwecken über das Kooperationsprogramm
veröffentlicht werden. Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Bildmaterial, auf dem Sie im Rahmen der Veranstaltung
abgebildet sind, von der Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V in Publikationen (z.B. Newsletter) sowie auf der Homepage
und ggfs. von Institutionen des Kooperationsprogramms für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden darf.
Rejestrując się, akceptują Państwo poniższe oświadczenie o ochrony danych osobowych:
1.Po rejestracji gromadzimy dane wprowadzone do formularza we Wspólnocie Komunalnej Europaregion POMERANIA e.V. celem dalszego
przetwarzania w naszej sieci lokalnej. Niektóre dane (nazwa, instytucja, adres e-mail) drukujemy m.in. na listach uczestników, w razie potrzeby
wykorzystujemy Państwa dane kontaktowe (nazwa, adres e-mail) do wysyłania materiałów istotnych dla wydarzeń oraz przekazujemy niektóre
dane (nazwa, instytucja, lista uczestników) instytucjom programu współpracy, jeżeli jest to konieczne do celów organizacyjnych lub do
rozliczenia.
2. Możliwe jest, że podczas wydarzania wykonywane są zdjęcia i nagrania wideo, które zostaną opublikowane w celach informacyjnych na
temat programu współpracy. Rejestrując się, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez Wspólnotę KomunalnąEuroparegion
POMERANIA e.V. zdjęć, na których są Państwo przedstawieni podczas wydarzenia, w publikacjach (np. biuletynach informacyjnych), jak
również na stronie internetowej oraz, przez instytucje programu współpracy w celach promocyjnych.

.....................................................................
Ort, Datum / miejsce, data

...........................................
Unterschrift / podpis

