Miejscowość,

Data

Imię Nazwisko:

Zgoda
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych firmie

Dorota Cebula-Kozłowska Biuro Techniczno Szkoleniowe DCOSBIM z siedzibą w Mikołowie,
adres do korespondencji: 43-190 Mikołów, ul. Narcyzów 4H (dalej: DCOSBIM)
w celu świadczenia usług szkoleniowych

Podpis
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.
1), informuję, iż:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dorota Cebula-Kozłowska, prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą:
Dorota Cebula-Kozłowska Biuro Techniczno Szkoleniowe DCOSBIM z siedzibą w Mikołowie, adres do korespondencji:
43-190 Mikołów, ul. Narcyzów 4H (dalej: DCOSBIM);
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy świadczenia- sprzedaży usług firmy DCOSBIM, której stroną
jest Pani/Pan, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) ww. rozporządzenia;
b) marketingowym- przesyłanie informacji o planowanych szkoleniach i innych świadczonych usługach
c) wystawienia Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, wykonania innej usługi
d) wykorzystania wizerunku w postaci fotografii ze szkoleń publikowanych przez firmę DCOSBIM
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych powyżej
4) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pani/Pana wycofać w dowolnym momencie w ten sam
sposób w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo
zgody.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (po 25 maja 2018 roku – do Prezesa Urzędu Ochrony danych
Osobowych – PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ww. rozporządzenia;

Czas trwania kursu (od dnia – do dnia):

……………………………………………………….

Miejsce szkolenia:

………………………………………………………...

Grupa- temat szkolenia:

………………………………………………………...

