I. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w niniejszym Karcie
Słuchacza przez Towarzystwo Oświatowo-Naukowe *INTER-WIEDZA* Sp. z o.o. z siedzibą w
Opolu 45-066, ul. Reymonta 16 dla celów szkolenia, przekwalifikowania, statystyki, tworzenia bazy
danych, otrzymywania informacji elektronicznych innych zgodnych 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie) Dz.U. UE.L. 2016.119.1 (dalej:
RODO)
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią Informacji zamieszczonych poniżej niniejszego oświadczenia, w tym
z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści
swoich danych i prawie do ich poprawiania.
II. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie) Dz.U. UE.L. 2016.119.1
(dalej: RODO)
Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej powyżej jest: Towarzystwo Oświatowo-Naukowe *INTER-WIEDZA* Sp. z o.o. z siedzibą
w Opolu 45-066, ul. Reymonta 16 tel.: 77/456-65-68, adres e-mail: biuro@interwiedza.pl.
2. Kontakt ze Specjalistą Ochrony Danych jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych podanych
w pkt. 1.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO (tj.: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych). Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia
danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia walidacji zdobytych
kwalifikacji, uprawnień. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe nadanie oraz
potwierdzanie posiadanych kwalifikacji, uprawnień.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu Komisji Egzaminacyjnej
powołanej przez organy państwowe (stosownie do rodzaju szkolenia) lub przy egzaminach
wewnętrznych – komisji egzaminacyjnych powołanych przez Viceprezes Zarządu. Dane osobowe
będą udostępniane na pisemny wniosek organom państwowym i instytucjom upoważnionym z mocy
prawa oraz zainteresowanym podmiotom prywatnym, w celu spełnienia przez administratora zadań
wynikających z innych ustaw i kodeksów, lub będzie podyktowane ogólnym interesem publicznym.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
niezautomatyzowany w celu dokonania wpisów do dokumentacji szkoleniowej, wydania zaświadczeń
o ukończeniu szkolenia, certyfikatów lub na użytek zbiorczych zestawień statystycznych i w
archiwum administratora.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i
organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10. Powyższe dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

