FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy o wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI
Prosimy o przesłanie skanu formularza na skrzynkę mailową: biuro@archezja.com

NAZWA SZKOLENIA: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
DANE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
Wiek dzieci, z którymi
Pani/Pan pracuje

DANE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
Nazwa
Adres
Telefon
e-mail

TERMIN SZKOLENIA (prosimy o zaznaczenie znakiem ×)
GRUPA I (20, 21, 27, 28 września 2019 r.)

□

GRUPA II (11, 12, 17, 18 października 2019 r.)

□

OŚWIADCZENIE OBLIGATORYJNE (prosimy o zaznaczenie znakiem ×)
Zapoznałem się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na str. 2.
Podpis uczestnika:

1

Pieczątka placówki oświatowej:

Strona

Data/miejsce:

□

Zadanie publiczne jest współfinansowane
ze środków otrzymanych od Gminy Wadowice

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 13 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Strona

2

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspomagająca Wychowanie
„Archezja” z siedzibą w Skale, ul. Władysława Łokietka 5, kod pocztowy 32-043,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584400, NIP 5130242299,
REGON 362969344.
2. Dane osobowe uczestników szkoleń są przetwarzane w celu realizacji szkolenia oraz
wystawienia certyfikatów.
3. Dane osobowe uczestników szkoleń zostaną udostępnione następującym kategoriom
odbiorców: a. upoważnionym pracownikom Administratora; b. trenerom, współpracującym z
Fundacją Wspomagającą Wychowanie „Archezja” i wykonującym usługi szkoleniowe w jej
imieniu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
5. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia lub przekazania niektórych danych osobowych
właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie w oparciu
o właściwą podstawę prawną i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu
wobec przetwarzania jej danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora lub
wobec przetwarzania danych z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora danych lub osobę trzecią.
8. Konsekwencją niepodania danych w formularzu zgłoszenia na szkolenie będzie brak możliwości
udziału w szkoleniu i nieotrzymanie zaświadczenia/certyfikatu.
9. Każda osoba, której dane dotyczą, w razie uznania, że przetwarzanie jej danych przez
Administratora narusza zasady RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Na
moment udzielania niniejszej informacji organem nadzorczym jest Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
10. Inspektorem ochrony danych w Fundacji jest: Tomasz Gubała, admin@archezja.com

Zadanie publiczne jest współfinansowane
ze środków otrzymanych od Gminy Wadowice

