Nr ewidencyjny

KARTA UCZESTNICTWA (ZGŁOSZENIA) W KURSIE
………………………………………………………………………………………..
(nazwa kursu)

1. Imię i nazwisko : ………………………………………………………………………
2. Data urodzenia: ……………………………………………………………………….
3. Miejsce urodzenia:……………………………………………………………………..
4. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………….
5. Seria i nr dowodu osobistego:………………………………………………………..
6. PESEL:…………………………………………………………………………………
7. NIP:……………………………………………………………………………………..
8. Telefon:………………………… e-mail:………………………………………………..
9. Wykształcenie:………………………………………………………………………...
10. Zawód wyuczony:…………………………. wykonywany:…………………………
11. Zajmowane stanowisko:………………………………………………………………
12. Ilość lat praktyki:……………………………………………………………………….
13. Nazwa i adres zakładu pracy:………………………………………………………..
Data : …………………………………….
…………………………….
(podpis uczestnika kursu)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Doradztwa
i Szkoleń SIMP-ZORPOT z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 74,dla potrzeb
niezbędnych do realizacji ww. szkolenia (Na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności Ustawy z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Ośrodek Doradztwa i Szkoleń SIMP –
ZORPOTzgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1219).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez Ośrodek Doradztwa i Szkoleń SIMP
– ZORPOT zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1907 ze zm.).

………………………., dnia ……………………. …………………………………… ……………………........
(miejscowość)

(imię i nazwisko)

(podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Ośrodek Doradztwa i Szkoleń SIMP – ZORPOT z siedzibą w Bydgoszczy ul. Fordońskiej 74;
biuro@uprawnienia-zawodowe.pl
www.uprawnienia-zawodowe.pl

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej między
stronami umowy oraz obsługi o charakterze szkoleniowym – dane będą
przetwarzane przez upoważnionych pracowników firmy Ośrodek Doradztwa i
Szkoleń SIMP – ZORPOT oraz upoważnione firmy zewnętrzne.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest
Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niemożność realizacji zawartej umowy;
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu;

Proszę o przesłanie certyfikatu pocztą na adres:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

