
                                           

    
                                                                                                                                      ………………………………… 

                                                                                                     Miejscowość, data 

 
                                                   KARTA  ZGŁOSZENIA          
                                                                                                          
                                  na kształcenie zawodowe  diagnostów 
                                                         21.10.2018r.       
  …............................................................................. 

 (pieczęć i dokładny adres)                                                                          
                                                                                                                   Zakład Usługowo Szkoleniowy 

Tel. Kontaktowy.........................                                                                  PERFEKT  Maria Nawrocka 

                                                                                                                        85-864     BYDGOSZCZ   

                                                                                                                              ul. Modrakowa  73 

E-mail……………………………………………………                                  tel.   52/  322-98-87 

                                                                                                                              fax.  52/  327-60-22  

                                                                                                                       perfekt@perfekt-szkolenia.pl 

 
 

 

Lp. 

 

    Imię i Nazwisko 

 

             Pesel 
 

          Telefon 

   Zgoda na przetwarzanie      

   danych osobowych na     
    rzecz  kształcenia    

       zawodowego.  

           – podpis -  

 

 1. 

     

    

    

    2. 

 

    

 

    

    3. 

    

   

 

    

     4.   

 

 

 

  

 

 Jednocześnie przekazujemy z tytułu uczestnictwa  kwotę w wysokości : 

             

    osób   ........x      300 zł =    ………………………….., na wasze konto w  ING Banku Śląskim  

Oddział w Bydgoszczy nr 52 1050 1139 1000 0090 6902 2508 

  

Upoważniam  do wystawienia  faktury VAT   

                                     

Nasz nr NIP……………………………………………………. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Zakład Usługowo-Szkoleniowy „PERFEKT” Maria Nawrocka z siedzibą w Bydgoszczy  
ul. Modrakowa 73, 85-864 Bydgoszcz, wskazanych danych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kształcenia zawodowego diagnostów. 

 

     
                                                                                                                      Kierownik Jednostki 

                                                                                                                 

                                                                                                                   .....................................                                     
                                                                                                                              / podpis / 



         

 

 

 

 

           KLAUZULA  INFORMACYJNA  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH 
 

Mając na uwadze Rozporządzenie 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 (…) 

 

informuję, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest podmiot: Zakład Usługowo-

Szkoleniowy PERFEKT Maria Nawrocka z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Modrakowa 73, 85-864 

Bydgoszcz.  

 

Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i są niezbędne do przeprowadzenia kształcenia 

zawodowego oraz wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w nim. Uzyskane dane będą przetwarzane 

na podstawie art.6 ust.1 pkt a) zgodnie z treścią ww. rozporządzenia.  

 

Bez wyraźnej Pani/Pana zgody lub określonego przepisu prawa, dane osobowe nie będą udostępniane  

innym  odbiorcom. Do Państwa danych osobowych  mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie 

zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz  

tut. Jednostki.  

 

Przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz możliwości  ich  zmiany, w tym aktualizacji, 

ograniczenia ich przetwarzania, jak również kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych, poprzez 

adres e-mail: perfekt@ perfekt-szkolenia.pl. , oraz prawo wniesienia skargi do prezesa UODO. 

 

Przekazane dane będą przechowywane przez okres 6 lat w dokumentacji szkoleniowej. 

 


