WEBINARIUM
Rozwój północno-zachodniego Mazowsza. Lotnisko Modlin – CARGO
Szanowni Państwo,
Dynamiczny rozwój

międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin ma kluczowe znaczenie

dla gospodarki całego województwa mazowieckiego. Ubiegły rok okazał się dla lotniska przełomowy. Rozpoczęto
regularne rejsy czarterowe dla czołowych polskich operatorów turystyki zorganizowanej, ustanowiono rekord dzienny
i miesięczny liczby obsłużonych pasażerów. Port Lotniczy Warszawa/Modlin od lat pozostaje lotniskiem pierwszego
wyboru

dla

mieszkańców

Mazowsza

i

północno-wschodniej

Polski,

a

także

znacznej

części

turystów

z innych państw Europy. Rosnąca liczba podróżujących udowadnia, jak bardzo potrzebna była to inwestycja.
Nie tylko przyczyniła się do zwiększenia dostępności transportowej i biznesowej regionu, ale także umożliwiła rozwój
działających na tym terenie prywatnych przedsiębiorstw oraz zapewniła mieszkańcom Mazowsza nowe miejsca pracy
w nowoczesnych branżach.
Mając na uwadze przyszłość i wykorzystanie ogromnego potencjału Mazowieckiego Portu Lotniczego
Warszawa/Modlin, Marszałek Województwa Mazowieckiego wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Belgijską Izbą
Gospodarczą, British Polish Chamber of Commerce, Polsko – Kanadyjską Izbą Gospodarczą, Polsko – Hiszpańską Izbą
Gospodarczą, Irish Polish Chamber of Commerce, Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową w Polsce, Francusko – Polską
Izbą Gospodarczą, Polsko-Izraelską Izbą Gospodarczą wchodzącymi w skład International Group of Chambers of
Commerce, serdecznie zapraszają na webinarium, które odbędzie się 25 czerwca br., o godzinie 10.00.

Celem internetowego spotkania będzie przedstawienie uwarunkowań, możliwości inwestycyjnych, możliwości
rozwoju przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej wokół lotniska. Zostaną również poruszone kwestie
możliwości poprawy skomunikowania Portu Lotniczego.
Spotkanie odbywać się będzie na platformie Microsoft Teams. Przewidujemy także transmisję online na
Facebooku. Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 22 czerwca br. na adres justyna.niedzielak@mazovia.pl. Link do
wydarzenia zostanie wysłany do Państwa bezpośrednio przed webinarium.

Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
1.

będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody w celu zorganizowania internetowego spotkania - webinarium;

2.

nie będą udostępniane innym odbiorcom;

3.

będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

4.

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:
5.

dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych
oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;

6.

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej
https://uodo.gov.pl).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości udziału w internetowym spotkaniu – webinarium.

2

