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W

DANE DO FAKTURY:
NAZWA FIRMY
ADRES
NIP
MAIL, TELEFON

,

KARTA UCZESTNIKA KURSU:
nazwa kursu
1.Nazwisko*

Imię*

2. Data urodzenia*
3. Miejsce urodzenia*
4. PESEL*
5. Adres zamieszkania* : kod pocztowy
Miejscowość
Nr domu

ul.
nr mieszkania

7.Telefon kontaktowy:
adres e-mail
10. Zakład pracy (dot. osób pracujących):
nazwa
stanowisko pracy

*DANE DO ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA: Dz. U. Poz. 1632 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na podstawie
art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). § 21.1. ust. 2 pkt
4 raz zał.5.
BRAK WYPEŁNIENIA DANYCH ZAZNACZONYCH * W „KARCIE UCZESTNIKA” ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYCH UNIEMOŻLIWIA WPROWADZENIE ICH DO
REJESTRU WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ, CO JEST RÓWNOWAŻNE Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI WYSTAWIENIA
ZAŚWIADCZENIA. PODANIE POZOSTAŁYCH DANYCH JEST DOBROWOLNE.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
W związku z wejściem w życie 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)
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Z.U.W.H. ELPAX Sp. z o. w Bytomiu, moich danych osobowych w
celach edukacyjno-szkoleniowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania oferty szkoleniowej Z.U.W.H.
ELPAX sp. z o.o. w Bytomiu na podany adres mailowy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania oferty szkoleniowej Z.U.W.H.
ELPAX sp. z o.o. w Bytomiu na podany numer telefonu.
Oświadczam, że w/w dane podane przeze mnie w karcie zgłoszenia są zgodne z prawdą.
…………………………………………………
Czytelny podpis

Miejscowość i data
Szanowny Panie/ Szanowna Pani,

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r nowego ogó lnoeuropejskiego rozporządzenia dotyczącego ochrony Pana/ Pani danych
osobowych, któ re przewiduje szereg dodatkowych wymagań dotyczących sposobu, w jaki nasza firma może wykorzystywać Pana/Pani
dane osobowe, chcielibyśmy udzielić wszystkich informacji
w tym zakresie.
W trosce o Pana/ Pani bezpieczeń stwo, a także transparentność przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę Z.U.W.H. „ELPAX”
Sp. z o o. postanowiliśmy przekazać Panu/Pani nowe, dodatkowe informacje zgodnie z art.13 RODO.
Informacje te stanowią uzupełnienie informacji dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, przekazanych przy wypełnieniu
arkusza zgłoszeniowego na kurs, szkolenie lub innej formy prowadzonej przez nas edukacji lub w momencie podpisania formularza
świadomej zgody wyrażonej na ró żnego rodzaju świadczone przez nas usługi lub podpisanie z nami umowy.
W związku z powyższym pragniemy poinformować Pana/Panią, że:

















Z.U.W.H. „ELPAX” Sp. z o. o. jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczonymi przez nas usługami edukacyjnymi w zakresie wszystkich
realizowanych usług, będą przechowywane przez okres 10 lat lub dłużej, w wypadku wystąpienia innych wymagań określonych
w ustawach. Więcej informacji na temat tego jak firma przechowuje dane osobowe można znaleźć w naszym regulaminie na
stronie internetowej.
Przetwarzanie danych osobowych dla celó w wskazanych w dokumentacji usług edukacyjnych oraz zawartej umowy, odbywa
się na podstawie zgody udzielonej przez Pana/Panią, w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na firmie w związku
z przepisami dotyczącymi Ustawy o Systemie Oświaty, oraz niezbędności przetwarzania danych przez firmę do wykonania
zadania realizowanego
w interesie publicznym (artykuł 6 RODO).
Jeśli wyraził Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w innych celach niż powyższe, przysługuje
Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie lub udostępnianie Pana/Pani danych osobowych w tym celu. Jeżeli chce
Pan/Pani skorzystać z takiego prawa, proszę wysłać informację na podany na naszej stronie adres mailowy elpax@elpax.pl lub
pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy.
Ma Pan/Pani prawo dostępu do danych oraz informacji zgromadzonych na Pana/Pani temat. Jeśli uważa Pan/Pani, że
jakiekolwiek informacje na Pana/Pani temat są błędne, może Pan/Pani poprosić na piśmie (mailem lub pocztą tradycyjną) o ich
sprostowanie lub usunięcie.
Może Pan/Pani także poprosić nas o ograniczenie wykorzystania Pana/Pani danych osobowych, wnieść sprzeciw wobec ich
przetwarzania oraz poprosić o cofnięcie wyrażonej wcześniej zgody dotyczącej dostępu do informacji i/lub dokumentacji
edukacyjnej.
Jeśli zrezygnuje Pan/Pani ze świadczonych przez nas usług edukacyjnych, nie będziemy mogli usunąć tych danych osobowych,
któ re zabrano dla powyższych celó w przez okres zgodny z obowiązującymi rozporządzeniami w tym zakresie.
Podanie danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami edukacyjnymi jest obowiązkowe. Ich niepodanie
uniemożliwia do nich dostęp.
Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące wykorzystania przez Pana/Pani danych osobowych lub chciałby/chciałaby Pan/Pani
otrzymać informację dotyczącą informacji przedstawionych powyżej proszę zapoznać się z Polityką Informacyjną umieszczoną
na naszej stronie www. lub skontaktować się z nami pod adresem elpax@elpax.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej.
Jeśli uzyskane odpowiedzi Pana/Pani nie usatysfakcjonują, może Pan/Pani złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego
( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

………………………………………………………..
Data i podpis Kursanta/Słuchacza
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