
 

SKIEROWANIE NA KURS  

 
 
                                

 

nazwa kursu 
 

Proszę wypełnić drukowanymi literami 
 

                                

                                    imię                                                                                                         imię ojca 
 

                                

nazwisko       PESEL 
 

  -   -                           

    DD             MM                   RR                             miejsce urodzenia 
           data urodzenia 
    
                                

         telefon kontaktowy                      adres e-mail 
                   (opcjonalnie)                        (opcjonalnie) 

Nazwa pracodawcy: 
 

 
 

  
Szanowni Państwo 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, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SAFETEAM spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w 31-323 Kraków, ul. Opolska 10, telefon: 12 307 07 63, e-mail: biuro@safeteam.pl. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania dokumentacji (dziennik zajęć, lista obecności, protokół z 
egzaminu rejestr wydanych zaświadczeń, zaświadczenie o ukończeniu kursu)niezbędnej przy organizacji kursów i szkoleń 
prowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). 

Państwa dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym do kontroli działalności szkoleniowej na podstawie przepisów 
prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do przygotowania niezbędnej dokumentacji szkolenia. 
W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wprowadzenie Państwa na listę uczestników szkolenia. 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych, w tym Państwa uprawnienia z tym związane, 
znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.safeteam.pl/politykaprywatnosci Wszelkie 
dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych można kierować na adres: biuro@safeteam.pl 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany powyżej nr telefonu lub adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, dotyczących produktów lub usług oferowanych przez 
SAFETEAM sp. z o.o. | ul. Opolska 10 | 31-323 Kraków. 
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