
     

P O D A N I E 

 

K A R T A   S Ł U C H A C Z A 

 

____________________________________________ 

 Nazwisko i imię  

 

_____________________________________________ 

 Kod, miejscowość  

 

_____________________________________________ 

 Ulica, nr domu  

 

_____________________________________________ 

 Telefon kontaktowy       

          

          

 

PESEL ______________________________________ 

     

     

 

Data urodzenia _______________________________ 

     

     

 

Miejsce urodzenia ____________________________ 

     

     

          

Proszę o przyjęcie mnie na kurs: 
     

     

dla kandydatów na diagnostów samochodowych 
__________________________________________________________________________________ 

        

___________________ 
Dane do faktury 

  

  Opłata za kurs 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

NIP _________________________________________ 

     

     

          

          

      ___________________________ 

      Podpis kandydata 

          

_________________________________________________________________________________ 

          

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmiot: 
PERFEKT Maria Nawrocka z siedziba przy ul. Modrakowa 73, 85-864 Bydgoszcz 
w celu przeprowadzenia szkolenia oraz przesyłania informacji drogą 
elektroniczną o prowadzonych szkoleniach. Mam świadomość swojego prawa  
do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, iż moja 
zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem 
moich danych osobowych. 

 

  

  

  

  

          

          

Bydgoszcz, dnia ____________       __________________________          ______________________ 

                 Imię Nazwisko                                          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 będą przetwarzane zgodnie z przepisami 

prawa: 

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, 

- rozporządzenie z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia, egzaminowania diagnostów 

oraz wzorów dokumentów z tym związanych, 

 w celu przeprowadzenia procesu szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu, jak również  

informowania o nowych szkoleniach.  

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.   

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


