Nr ewid. kursu

KARTA UCZESTNICTWA w KURSIE
1. NAZWA KURSU : ……………………….……………………………………….………………………
2. IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………………………………………….………
3. PESEL
4. DATA URODZENIA _______-_______-_______ MIEJSCE URODZENIA ……………………………
5. ADRES ZAMIESZKANIA : ………………………………………………………………………………
(Ulica, nr domu / mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

6. WYKSZTAŁCENIE …………………………….
7. Kierujący na szkolenie prywatnie czy firma: dane do faktury: ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
8. TELEFON prywatny………………………… E- mail: ……..………………… @ ………………………
9. Jakimi kursami podnoszącymi kwalifikacje byłbyś zainteresowany ……………………………………………
Cert wózki. Angielski / Niemiecki

niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP, przyjmuję do wiadomości treści w nim zawarte i
zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.
* Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez ODEKA SIMP w celu realizacji szkolenia (na udział w szkoleniu i
wystawienie zaświadczenia)
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra wie
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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu udziału w szkoleniu oraz w celu wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.
*(Brak zgody uniemożliwia nam wystawienie zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu)
Zgoda marketingowa ODEKA SIMP.:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez ODEKA SIMP w celach marketingowych.
Zgoda na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną przez ODEKA SIMP
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) wyrażam dobrowolną zgodę
na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez SEKA S.A. na podany przeze mnie adres e-mail.
Organizator szkolenia ODEKA SIMP z siedzibą w Bydgoszczy, 85-880 ul. Toruńska 286, informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot kierujący na szkolenie;
b) Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe ODEKA SIMP z siedzibą w Bydgoszczy, 85-880 ul. Toruńska 286;
c) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: odo@odeka.pl
d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej lub przesyłania informacji handlowych lub
w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub art. 10 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219);
e) Odbiorcą danych, poza Organizatorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w
szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT;
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały
zebrane w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych oraz polityką prywatności ODEKA SIMP
z siedzibą w Bydgoszczy, 85-880 ul. Toruńska 286.;
g) Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną
przetwarzane będą do momentu odwołania zgody;
h) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
i) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
j) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
k) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem wykonania umowy o świadczenie usług
szkoleniowych, co oznacza, że powinien/-na Pan/-i udostępnić wymienione w niniejszej Karcie dane osobowe, ponieważ w
innym przypadku usługa szkoleniowa nie może być przez Organizatora świadczona;
…....…..…………………………………
Data i podpis

