
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

1. Nr formy …………………………………………………………………………………................. 

2. Nazwa szkolenia ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

3. Nazwisko uczestnika ………………………………………………..…………………………….. 

imiona ………………………………………………………………………………………………. 

4. Data urodzenia ……………………………   4a. Miejsce urodzenia ……………………………….. 

5. Wykształcenie …………………………………………. 

6. Miejsce pracy ……………………………………………………………………………………...... 

pełna nazwa szkoły/placówki, dokładny adres 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 ….….……..…….……… ….….……..…….……… ….….……..…….……… 
                              powiat                                                  nr tel. szkoły/placówki                                   e-mail szkoły/placówki 
 

7. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………… 

                                                                          

………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………..……………. …………………………….. 
                   nr telefonu        adres e-mail 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 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. 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji na temat aktualnej oferty edukacyjnej WODN KURSOR za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. 

DzU z 2016 r. poz. 1030). 

 

Informujemy, że: 
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Ośrodek Szkolenia Dokształcania 

i Doskonalenia Kadr „KURSOR” sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 62, wpisany do KRS pod 

numerem 0000943881, posługujący się numerem NIP 9462713354 zwany dalej KURSOR. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony 

danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@kursor.edu.pl 

2. Celem zbierania danych jest realizacja usługi szkoleniowej. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 

zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 

otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu/szkolenia. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 

upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych. 

 

 
………………………..…………….. ………………………..……………..  

miejscowość, data podpis 


