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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 niezbędnej przy organizacji kursów i szkoleń prowadzonych na podstawie 
przepisów prawa. 

 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. 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez SAFETEAM sp. z o. o., ul. Opolska 10, 31-323 Kraków (dalej: SAFETEAM) mojego wizerunku 
i danych, w tym na rozpowszechnianie tego wizerunku w dowolnym formacie w mediach w związku z działalnością gospodarczą i  społeczną 
SAFETEAM, w szczególności w jego ofertach handlowych, a także dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych. Zgoda obejmuje także 
rozpowszechnianie zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przetwarzanie utrwalonego wizerunku poprzez 
kadrowanie, kompozycję, montaż, łączenie z wybranymi fotografiami, tekstami i ilustracjami oraz jakąkolwiek inną edycję, jest nieograniczona 
terytorialnie, ma charakter bezterminowy i może być wypowiedziana z zachowaniem pięcioletniego okresu wypowiedzenia. W razie odwołania zgody 
SAFETEAM nie będzie zobowiązany do usunięcia z obrotu publicznego wprowadzonych już do obrotu egzemplarzy zawierających utrwalony 
wizerunek. 
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że zapoznałem się z treścią powyższego oświadczenia 
i w pełni ją rozumiem. 
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