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KARTA UCZESTNICTWA W PRZEDSIĘWZIĘCIU SZKOLENIOWYM
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do Organizatora

Tytuł szkolenia

Oświetlenie awaryjne - projektowanie, instalacja i konserwacja

Termin szkolenia

7-9.12.2022 r.

I. DANE UCZESTNIKA/OŚWIADCZENIA/DOBROWOLNE ZGODY
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z niemożnością
zakwalifikowania się do szkolenia.
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(e-mail)

(tel. kontaktowy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Reprezentowana przez uczestnika firma: nazwa i dane kontaktowe)

Oświadczenia obligatoryjne:

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń realizowanych przez CNBOP-PIB,

Zapoznałem się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych znajdującą się na KARCIE UCZESTNICTWA lub na stronie
internetowej CNBOP-PIB https://www.cnbop.pl/
Dobrowolne zgody:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących kolejnych przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych przez CNBOP-PIB
drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w WYKAZACH ABSOLWENTÓW , które zostaną zamieszczone na stronie internetowej
CNBOP-PIB po zakończeniu szkolenia.

Wyrażam zgodę na elektroniczną rejestrację obrazu i dźwięku z przebiegu przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych w celach
edukacyjnych.

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym wiem, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie moich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez przesłanie wiadomości
e-mail na adres szkolenia@cnbop.pl
Podpis uczestnika szkolenia: __________________________________________________

II. DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY (firma / osoba prywatna)
Nazwa firmy/nazwisko i imię: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
kod pocztowy: ………………………………………………………… miejscowość: ………………………………………………………………………………………………
województwo: ………………………………………………ulica: ………………………………………………… NIP : ……………………………………………………………
Oświadczenie obligatoryjne:


Równocześnie zobowiązujemy się wpłacić należność za uczestnictwo w szkoleniu w wysokości: ………………… zł/osobę (słownie:
…………………………………………………………) po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia mailem na konto: Santander Bank
Polska I O/Otwock 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937.



Jednocześnie upoważnia się CNBOP-PIB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Odwołanie zgłoszenia w terminie
krótszym niż 7 dni roboczych przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem firmy/ organizacji / instytucji
zgłaszającego uczestnika całością kosztów szkolenia.

…………………………………………………………………………………………

Data, pieczątka i podpis osoby reprezentującej firmę /organizację / instytucję

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów koło Otwocka
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Obowiązek informacyjny
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 osobowych), zwanym dalej RODO informujemy, że:
1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej –
Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) z siedzibą ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, kontakt tel. +48 22 769
33 00, e-mail: cnbop@cnbop.pl
2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
adres e-mail: iod@cnbop.pl. tel. 22 769 33 63.
3. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy;
 art. 6 ust 1 lit. c RODO – wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;
 art. 6 ust 1 lit f RODO – archiwalnych, analitycznych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 art. 6 ust 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnej zgody w przypadku przekazania danych wykraczających
poza obligatoryjny zakres wymagany w powyższych celach.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: danych podstawowych umożliwiających identyfikację oraz
danych kontaktowych umożliwiających kontakt pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub/oraz drogą telefoniczną.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
 Pracownicy i Współpracownicy CNBOP-PIB;
 Instytucje określone przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, itp.;
 Podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora, których realizacja opiera się o zawarte umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych;
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów związanych z zawarciem
i wykonaniem umowy, jak również na potrzeby rachunkowości przez okres 5 lat. W przypadku wyrażenia zgody – do
momentu jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce
do momentu wycofania zgody.
9. Ma Pan/Pani prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 wniesienia
skargi
do
Prezes
UODO
(na
adres
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
10. Podanie danych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia i wykonania. Podanie danych
przetwarzanych przez CNBOP-PIB na podstawie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne.
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