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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Formularz prosimy przesłać e-mailem: biuro@jacekjarocin.edu.pl 

 

Temat szkolenia: 

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 

  
Termin i miejsce szkolenia: 
 

lipiec-sierpień 2022 r., ul. Wrocławska 12, 63-200 Jarocin (w przypadku większej grupy 
miejsce może ulec zmianie) 

 
*) Warunkiem skorzystania z bezpłatnego kursu jest dokonanie zgłoszenia w okresie rekrutacji i udzielenie zgód do informacji 
handlowych 
 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub ofert od Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie Jarocińskie Centrum 
Edukacji i Kariery. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. 
 

DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW                  
 
Imię i nazwisko, e-mail kontaktowy: 

1. 
2. 
3. 

 
DANE FIRMY/INSTYTUCJI 
 
Nazwa: 

 

Adres: 

 

Kod pocztowy: 

 

Miejscowość: 
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NIP: 

 

e-mail: 

 

telefon: 

 

 

UWAGI: 

 
Oświadczam, że: 
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb 
przeprowadzenia szkolenia. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., 
str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Cech Rzemiosł Różnych  
w Jarocinie Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery, ul. Wrocławska 12, 63-200 Jarocin, tel. 833 
122 115,  e-mail biuro@jacekjarocin.edu.pl  

1. Państwa dane osobowe będą udostępnione jednostkom organizacyjnym Gminy 
Jarocin stosownie do wymagań przepisów prawa  oraz podmiotom, którym 
administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. 

2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami 
prawa.  

3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

4. Posiadają Państwo:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych; 
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl. 
5. Nie przysługuje Państwu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

about:blank
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych. 

 

 
2) Akceptuję Regulamin kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 
Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery. 

 
Miejscowość, data: 

 

 
 
       ……………………………………….......................... 
                (podpis zgłaszającego oraz pieczęć firmowa) 


