OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA
Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w trybie 6 pkt. 1 a RODO
Imię i nazwisko: …...............................................................................................
Pesel:

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

Data i miejsce urodzenia : …..............................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Administratora danych osobowych w celu przesyłania danych handlowych
oraz informacyjnych na poniższy.
adres e-mail:

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

PODPIS………………………………………………..
Dane osobowe będą przetwarzane przez F.H.U MARED BHP I PPOŻ z siedzibą w Gliwicach (44-117) przy ulicy Bereniki 14/3 w celach związanych z realizacją
szkolenia / kursu. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 pkt. 1 a i b RODO.
Oświadczam, że zostałem poinformowany(a), ze Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest F.H.U MARED BHP I PPOŻ z siedzibą w
Gliwicach (44-117) przy ulicy Bereniki 14/3
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informuję że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.H.U MARED BHP I PPOŻ z siedzibą w Gliwicach (44-117) przy ulicy Bereniki 14/3

2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej na podstawie 6 ust. 1 pkt b RODO oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11.01.2012 (Dz.U. z 2012r. poz. 186, z późn. zm)

3.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być organ administracji publicznej, oraz inni uczestnicy szkolenia w zakresie ewidencji wydanych zaświadczeń.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa od daty wykonania usługi,

5.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu

6.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r,

7.

Zgoda na przetwarzanie danych na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolna
może być cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych innych uczestników szkolenia zawartych w Ewidencji wydanych zaświadczeń. Zobowiązuję się
do niekopiowania tych danych.

*Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku (fotografie) ze szkolenia na stronie internetowej organizatora www.bhpmared.pl

(miejscowość – data)
………………………………………………...................................……..

podpis osoby składającej oświadczenie
…………………………………………………………………………..

*proszę skreślić zgodę jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na wykorzystanie materiałów fotograficznych z Państwa wizerunkiem na stronie www.bhpmared.pl

