KARTA ZGŁOSZENIA
na kurs
PROWADZACY STRZELANIE
1. Nazwisko ……………………………………………………………………………..
2. Imiona ……………………………………………………………………...................
3. PESEL …………………………………………………………………………………
4. Tel. kontaktowy/ e-mail …………………………………….…………………….….

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna
dla uczestników szkoleń i kursów organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Commando.
Ja ……………………………………….…………., niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych do celów związanych z realizacją kursu/szkolenia, w tym: do opracowania
dokumentacji przez Ośrodek Szkolenia Commando z siedzibą w Warszawie przy ul. Korkowej 167.
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Commando Mieczysław Kopacz z siedzibą w
Warszawie (04-549), ul. Korkowa 167, tel.: 22 654763, e-mail: biuro@commando-62.com.pl, NIP
5212687530.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją kursów/szkoleń oraz
przeprowadzanych zaliczeń i egzaminów, sporządzenia i przechowywania dokumentacji, a także w celu
wydania dokumentów poświadczających odbycie kursu/szkolenia oraz wyników przeprowadzonego
egzaminu/zaliczenia.
3. Informacje są pozyskiwane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Dz.U. UE - Seria L Nr 119
z 4 maja 2016 roku (RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych
osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych i podmioty, którym Administrator
zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty
przetwarzające) oraz organy kontrolujące działalność Ośrodka Szkolenia Commando.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
zakończył się kurs/szkolenie.
6. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) ich
sprostowania, c) ograniczenia przetwarzania, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, e) wniesienia skargi do organu nadzorczego..
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu, nie
będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Dane osobowe i kontaktowe są niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu, konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w szkoleniu/kursie.

……………………………………
podpis osoby wyrażającej zgodę

……………………………………
miejsce i data

