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KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS
NAZWA KURSU

DANE UCZESTNIKA:
IMIĘ I NAZWISKO

DATA URODZENIA

MIEJSCE URODZENIA

PESEL

ADRES DO KORESPONDENCJI
(ulica, nr domu, nr mieszkania)

TEL. DOM
(kod, miejscowość)

TEL. KOMÓRKOWY
FAX

TEL. PRACA
E-MAIL

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przez Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy w celach związanych z organizacją i realizacją kursu/szkolenia, a także w celu wydania dokumentów
poświadczających odbycie kursu/szkolenia oraz wyników przeprowadzonego egzaminu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 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 (Dz.U.UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1)1

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy w
celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie.

□
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy w
celu wysyłki Newslettera. 3

…………………………………………
Czytelny podpis uczestnika

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT:
NAZWA PŁATNIKA

ADRES PŁATNIKA
NIP

Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

…………………………………………..
Czytelny podpis osoby zgłaszającej
Pieczątka firmy

Zgłoszenia proszę przysyłać pocztą, faxem na numer 52 348-43-88 lub e’mailem na adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
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Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów organizowanych przez placówkę pod nazwą Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Oddział Okręgowy w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
(Oddział), ul. Toruńska 24, 85-023 Bydgoszcz
2. W Oddziale powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją kursów i szkoleń, a także w celu
wydania certyfikatu uczestnictwa w kursie/szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 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
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w
ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym ADO zleca wykonywanie czynności, z
którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz z mocy prawa rozporządzenie MEN z
sierpnia 2017 o kształceniu ustawicznym, dane zostaną udostępnione Ministerstwu Edukacji Narodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 o kształceniu ustawicznym (50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
uczestniczył Pan/Pani w kursie lub szkoleniu).
6. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników
szkolenia lub kursu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w szkoleniu lub kursie.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
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Klauzula
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Oddział Okręgowy w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
(Oddział), ul. Toruńska 24, 85-023 Bydgoszcz; mail: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl; biuro@bydgoszcz.skwp.pl
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Oddziale nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym
kontaktować się można pod adresem e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji o aktualnych akcjach promocyjnych i
aktualnej ofercie i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich.
4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wyrażenie
zgody).
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki treści marketingowych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak
możliwości informowania Pani/Pana o promocjach i aktualnej ofercie.
9.
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Klauzula
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Oddział Okręgowy w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
(Oddział), ul. Toruńska 24, 85-023 Bydgoszcz; mail: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl; biuro@bydgoszcz.skwp.pl
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Oddziale nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym
kontaktować się można pod adresem e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki Newslettera i nie będą udostępniane innym
odbiorcom ani do państw trzecich.
4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie
uzasadniony interes tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych).
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych ma Pani/Pana prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Podanie
danych osobowych jest warunkiem wysyłki Newslettera, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jego
wysyłki.

