
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

na szkolenie RODO w dniu 20 września 2018 r. 

Miejsce szkolenia: Dom Technika NOT, ul. Jana z Kolna 38, 75-204 Koszalin 

Dane zgłaszającego: 

Pełna nazwa: NIP: 

Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość: 

Osoba do kontaktu:  Tel: 

E-mail osoby: Stanowisko: 

Zgłaszamy do udziału w ww. szkoleniu następujące osoby: 

L.p Imię i nazwisko Adres e-mail Nr telefonu 

    

    

    

    

    

    

Koszt uczestnictwa od jednej osoby wynosi 450 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych). 

Dane do faktury:  …………………………………………..…………………………………………………………………………… 

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

Wpłatę za szkolenie należy dokonać do dnia 18.09.2018 r. na konto: 

BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/ Koszalin 67 2030 0045 1110 0000 0171 1240 

 

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

                                                                                                           Podpis 

Kartę zgłoszenia proszę przesłać na adres e-mail: sekretariat@ekspert-sitr.pl lub pocztą             

do dnia 18.09.2018 r. 

mailto:sekretariat@ekspert-sitr.pl
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ZGODA 

na udział w szkoleniu RODO w dniu 20 września 2018 r. w Domu Technika NOT, ul. Jana z Kolna 38,  

w Koszalinie 

Imię i nazwisko   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres email         ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa firmy        ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w zakresie imienia, nazwiska, 
nr telefonu, adresu email przez EKSPERT-SITR Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) do celów uczestnictwa w szkoleniu w dniu  
20 września 2018r., dotyczącym przepisów RODO. 
 
 
 
………………………………………………………… 
(miejscowość, data) 

 ……………..………………………………………………… 
(czytelny podpis osoby wyrażającej 
zgodę) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - RODO) - "Rozporządzenie", informujemy, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EKSPERT-SITR Sp. z o.o. z siedzibą 
w Koszalinie przy ul. Jana z Kolna 38, 75-204; 

 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w szkoleniu; 

 przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

 podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych; 

 podane dane będą także przetwarzane w uzasadnionym interesie administratora danych po 
zakończeniu szkolenia, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń (takich jak zdarzenie 
losowe itp.), które wymagają przetwarzania danych osobowych; 

 dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia szkolenia, 
a w przypadku podstawy jaką jest interes administratora także przez okres zakończenia 
jakiegokolwiek postępowania związanego ze szkoleniem; 

 administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez 
podwykonawców takich jak: wykładowca prowadzący szkolenie. 

 ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/ Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy 
Rozporządzenia. 

 


