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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W FORMIE DOSKONALENIA

Informacje o formie doskonalenia (temat, data)

Informacje osobowe niezbędne do kontaktu z Uczestnikiem  (imię i nazwisko, telefon, e-mail)

 

Nazwa i adres szkoły lub placówki oświatowej 

Koszty szkolenia ponosi: SZKOŁA / UCZESTNIK* 

Dane do wystawienia faktury, noty księgowej (adres placówki, NIP lub adres zamieszkania 
w przypadku gdy szkolenie opłaca Uczestnik)

* właściwe podkreślić
Rezygnacja ze szkolenia w terminie krótszym  niż 3 dni robocze wiąże się z obowiązkiem uiszczenia pełnej

opłaty za szkolenie.

….................................................................
 pieczęć i podpis dyrektora szkoły lub placówki oświatowej 
                      kierującej pracownika

Udzielam  zgody  Administratorowi  Danych  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  pozyskanych  w
formularzu  zgłoszenia  udziału  w  formie  doskonalenia  przez  Powiatowe  Centrum  Poradnictwa  Psychologiczno-
Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, w celu  dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji
uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania zaświadczenia oraz realizacji czynności rozliczeniowych. 
Mam świadomość, że podane dane we wniosku wymagają zgody na ich przetwarzanie, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a,
b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ). Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
Zostałem/łam poinformowany/a/ przez Administratora Danych, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, mam
prawo do poprawiania a także do odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zgody udzielam
dobrowolnie. Jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałem/am/ się z klauzulą informacyjną.

                    
              
               ……….........................………….………..…................

                                                                                                                                                                                 data i czytelny podpis uczestnika szkolenia

Wyrażam  zgodę  na  świadczenie  usług  drogą  elektroniczną  w  zakresie  działań  marketingowych  polegających  na
wysyłaniu  na  wskazane  w  karcie  zgłoszenia  na  szkolenie  konto  poczty  elektronicznej  informacji  dotyczących
organizowanych  szkoleń  przez  Powiatowe  Centrum  Poradnictwa  Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie.                                  

                                                                                           
                                                                        .................................................................................
                                                                         data i czytelny podpis uczestnika szkolenia



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego 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

(RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym dane osobowe Państwa oraz dzieci /uczniów/ młodzieży   jest:

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Poradnictwa  Psychologiczno-  Pedagogicznego  i  Doradztwa

Edukacyjnego w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2, tel. 74-8315679, e-mail: poradniaparkowa2@wp.pl

2. Kontakt  z  Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego  i  Doradztwa  Edukacyjnego  jest  możliwy  pod  adresem  e-mail:

poradniaparkowa2@wp.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie organizacji i przebiegu szkolenia.

4. Odbiorcami danych mogą być inne organy i instytucje na mocy przepisów prawa.

5. Dane  osobowe  podlegają  okresowemu  przeglądowi  i  są  przechowywane  wyłącznie  przez  okres

niezbędny  do  realizacji  zadań  wynikających  z  przepisów  prawa  a  po  tym  okresie  zostaną

zarchiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum

Państwowe we Wrocławiu. 

6. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  danych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  lub

ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  sprzeciwu,  zażądania  zaprzestania  przetwarzania  i

przenoszenia danych. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji  międzynarodowej.

8. Przysługuje  Pani/Panu również prawo do wniesienia  skargi  do organu nadzorczego,  którym jest

Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00), jeżeli uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

9. Podanie  danych osobowych jest  wymogiem umownym – jednak nie  podanie  danych skutkować

bezie brakiem przyjęcia zgłoszenia w szkoleniu.
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