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Zaprasza osoby fizyczne prowadzqce dzialalnos6 gospodarczq, firmy, 
stowarzyszenia i inne instytucje posiadajqce REGON, 

kt6re wykorzystujq wyroby azbestowe na swoich obiektach 

na bezplatne seminarium szkoleniowe: 

"ObOWietZki wtascicieli, uzytkownik6w wieczystych lub zarzetdc6w obiekt6w 
zawierajetcych azbest - inwentaryzacja, demontaz, unieszkodliwienie", 

kt6re odb~dzie si~ w dniu 19 wrzesnia 2018 r. 

w siedzibie Urz~du przy ul. Jagiellonskiej 26 w Warszawie 

PROGRAM: 

9:30-10:00 Rejestracja uczestnik6w 

10:00-10:10 Otwarcie seminarium 

10:10-10:30 Proces usuwania wyrob6w zawierajqcych azbest z terenu kraju 

10:30-11:10 Obowiqzki uzytkownik6w wyrob6w zawierajqcych azbest 

11 : 1 0-11 : 30 Przerwa kawowa 

11 :30-12:00 "Raport roczny" gmin (nowy modul w Bazie Azbestowej) 

12:00-12:20 Unieszkodliwianie odpad6w zawierajqcych azbest 

12:20-12:40 Mozliwosci pozyskiwania srodk6w finansowych na dzialania zwiqzane z likwidacjq wyrob6w 

zawierajqcych azbest 

12:40-13:00 Dyskusja. Zakoriczenie seminarium. 

13:00-14:00 Pocz~stunek 

Uczestnictwo: 
Prosz~ wysylac zgloszenie na adres seminarium.azbest@mazovia.pl zawierajqce: nazw~ i adres 
przedsi~biorstwa/instytucji oraz imi~ i nazwisko uczestnika. 
Niepodan ie danych osobowych skutkuje brakiem mozliwosci udzialu w seminarium. 

Na zgtoszenia czekamy do dnia 14 wrzesnia br. 

lIose miejsc jest ograniczona! Decyduje ko lejnose zgloszen! 

Dodatkowe informacje udzielane sij pod nr telefonu (22) 59 79 463. 



KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Administratorem danych osobowych jest Wojew6dztwD Mazowieckie. 
DANE KONTAKTOWE: 
Urzqd Marszatkowski Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie, 
ul. Jagiellonska 26, 09-719 Warszawa 
tel. (22) 5979-100, ema il: urzadmarsza lkowski@mazovia.pl . 
ePUAP: /umwm/esp; 

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urz~dz je Marszafkowskim Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie to: 
tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl. 

Pani/Pana dane osobowe: 
1) b~dq przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osob fizycznych w zwiCizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie danych), zwanym dalej 
ROOO, 
w celach zapewnien ia Pan i!Pana udziatu W seminarium "Obowiqzki wtascicieli, uiytkownik6w wieczystych lub zarzqdc6w 
obiekt6w zawierajqcych azbest - inwentaryzacja, demontai, unieszkod li wienie" organizowanym przez Samorzqd Wojew6dztwa 
Mazowieckiego oraz promocji wydarzenia. Jednoczesnie uprzejmie informujemy, ze w trakcie wydarzenia wykonywana bE:dzie 
dokumentacja fotograficzna, celem dokumentacji jego przebiegu i ewentualnego zamieszczenia informacji na stronie 
internetowej www.mazovia.pl. 
2) nie b~dq udost~pniane innym odbiorcom, z wyjqtkiem wizerunku kt6ry mole bye udost~pniony, jako element dokumentacji 
fotograficznej wydarzenia, uzytkownikom strony internetowej mazovia.pl; 
3) bE:d q przetwarzane nie dtu zej niz wynika to z powszechnie obowiqzujqcych przepis6w 0 archiwizacji; 
4) nie bE:dq przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w celu podjE:cia decyzji w sprawie indywidualnej. 

Przysfuguje Pani/Panu prawo : 
- lqdania dost~pu do swo ich danych osobowych, ich sprostowania, usuni~cia (w przypadkach okreslonych w RODO), 

ograniczenia przetwarzan ia; 
- zqdania przeniesienia danych; 
- do cofn i ~cia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych; 
- wniesienia ska rg; do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urz~du Ochrony Danych Osobowych. 
Ww. prawa mogq podlegac ograniczeniom wyn ikajqcym z RODO lub przepis6w prawa krajowego . 

Wycofanie zgody na przetwarzan ie danych osobowych nie wptywa na zgodnosc z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofan iem. 

Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem moil iwosci udziatu w seminarium. 


