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Projekt „Przemocy mówimy NIE w gminie Kolbuszowa – edycja 2019” w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie 
Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2019, realizowany przez 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w zakresie tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2019 r. 

 
 

Formularz zgłoszenia udziału w cyklu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
w związku z realizacją projektu „Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa – edycja 2019” 

realizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej w ramach Programu Osłonowego 
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 

edycja 2019 r. współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Miejsce szkolenia: sala w siedzibie Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej przy ul. 
Wolskiej 2 (stadion, sala na górze). 

Udział w  szkoleniach jest całkowicie bezpłatny. 

Terminy 
szkoleń: 

Tematyka: Proszę o 
zaznaczenie (X), 
którego terminu 
dot. zgłoszenie 
(można zaznaczyć 
więcej niż 1) 

27.09.2019 r. 

godz. 900-140 

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (w tym: dostęp do informacji, 

wymiana informacji między instytucjami, prawne aspekty przeciwdziałania przemocy – po 

zmianie, budowanie pozytywnego wizerunku instytucji). 

 

9.10.2019 r.  

godz. 900-1400 

 

Skuteczne działania służb pomocowych, a wypalenie zawodowe (profilaktyka wypalenia 

zawodowego w zawodach związanych z pomaganiem i w służbach społecznych). Panel 

dyskusyjny - pytania i odpowiedzi. 

 

4.12.2019 r. 

godz. 900-1400 

 

Praca z trudnym klientem (w tym: motywy braku współpracy i szukanie pomocy, co sprzyja 

budowaniu relacji wspomagacz – wspomagający, pierwszy kontakt z ofiarą (jak zbudować 

zaufanie drugiej osoby), portret psychologiczny sprawcy, mechanizmy ułatwiające skuteczną 

ochronę osób doświadczających przemocy, mechanizmy powstrzymujące przemoc 

domową). 

 

 
 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………. 

Instytucja ……………………………………………………………………………………… 

Stanowisko …………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ……………………………………………………………………………… 

 
Zgodnie z art. 13 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) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 
osobowych  (Dz.U. z 2018r., poz.1000) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, adres: ul. 
Obrońców Pokoju 21a, 36-100 Kolbuszowa; numer telefonu 17 2271 133; adres e-mail: mgopskolbuszowa@gmail.com 

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod numerem telefonu 17 2271 133 wew. 116; adres e-mail: 
iod@mgops.kolbuszowa.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu „Przemocy mówimy NIE w gminie Kolbuszowa – edycja 
2019”.  
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4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Kolbuszowej przez 
okres wymagany i zgodny z Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kolbuszowej, tj. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym M-GOPS w Kolbuszowej realizował projekt.   

6) Dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom uprawnionym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz 
Panu Danielowi Mróz - prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Edukacja, Szkolenia i Doradztwo EDUFIN – 
DANIEL MRÓZ, mającą swoją siedzibę w 35-202 Rzeszów, ul Kosynierów 18/25  

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą wykorzystywane do 
profilowania, ani przekazywane do  państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do 
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowanie. W przypadku gdy 
przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 
6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody powinno 
nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji oraz udziału w cyklu szkoleń (w tym 
m.in. w zakresie ewidencji obecności, wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia) orgaznizowanych przez Miejsko 
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, 36-100 Kolbuszowa, w ramach 
projektu „Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa – edycja 2019” w związku z realizacją Programu Osłonowego 
„Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”  
w 2019 r., współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach 
Projektu. 

 

Data i podpis ………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 


