
            
 

Projekt „Działaj odpowiedzialnie! – promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim”  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

do udziału w seminarium  „CSR w twojej firmie? To możliwe!” 

09.01.2013r., godz. 10.00, Sala konferencyjna UM Żary, ul. Rynek 1-5 
 

Imię i nazwisko: 
 

Reprezentant: Pracodawca*  Pracownik*  

*właściwe zakreślić krzyżykiem 

Dane reprezentowanej firmy: 

Nazwa firmy:  

Adres, telefon, e-mail: 
 

 Informacje dodatkowe – ankieta ewaluacyjna 

1. Czy słyszał/(a) Pan/(i) o koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. skrót CSR)? 

 Tak  

 Nie wiem – trudno powiedzieć  

 Nie  

2. Jeśli nie, proszę pominąć to pytanie, jeśli tak, jak ocenia Pan/(i) poziom swojej wiedzy w tym zakresie?  

 Bardzo dobrze 

 Dobrze 

 Nisko 

 Bardzo nisko  

3. Czy uważa Pan/(i), że włączenie idei CSR w strategię firmy może przynieść jej korzyści? 

 Zdecydowanie tak 

 Nie potrafię tego ocenić 

 Nie 

4. Czy planuje Pan/(i) włączenie idei CSR do strategii firmy? 

 Tak 

 Nie wiem 

 Nie 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

W związku z udziałem w działaniach Projektu „Działaj odpowiedzialnie! – promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.  

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki , ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa  

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu „Działaj odpowiedzialnie! – promocja społecznej 

odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu „Działaj odpowiedzialnie! – 

promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

                                                                                            ……………………………………. 
                                                                                                                                                                                                 miejscowość, data,  czytelny podpis uczestnika projektu

 

Wypełnione i podpisane (czytelnie) zgłoszenie wraz z wypełnioną ankietą prosimy przesyłać do 7 stycznia 2013r. faxem,  
e-mailem, lub osobiście na adres Biura Projektu: OPZL – Zielona Góra, ul. Reja 6, tel/fax 68 327 18 81; biuro@opzl.pl

 

Działaj odpowiedzialnie!  
promocja społecznej odpowiedzialności  

biznesu w województwie lubuskim. 

Biuro projektu: 
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej 

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra 
tel./fax +48 68 327 18 81  

www.csr.opzl.pl  

 
 

 


