Załącznik Nr 2 do
Wytycznych Nr W-19/IS-41
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa
ul. Bł. Czesława 16-18
44-100 GLIWICE

WNIOSEK
o jednorazową zgodę na prowadzenie kursu spawania dla:

Nazwa jednostki organizacyjnej

Adres

Telefon

E-mail

NIP

1.

Spoinami:

2.

Według wytycznych:

3.

Planowany okres trwania kursu: od

4.

Planowany termin egzaminu końcowego:

5.

Miejsce wykładów:

6.

Miejsce ćwiczeń praktycznych, liczba i charakterystyka stanowisk szkoleniowych

7.

Personel szkolący (imię i nazwisko; wykształcenie; praktyka spawalnicza, kwalifikacje (dla instruktora):
Kierownik kursu:

Wykładowcy:

Instruktorzy:

F-01/PR-06, wyd. 4

do

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 ochronie danych) informujemy, że:
1.

Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa, ul. Bł. Czesława
16-18, Gliwice 44-100.

2.

W Instytucie został wyznaczony Inspektor ochrony danych, e- mail: RODO@is.gliwice.pl

3.

Dane osobowe wyszczególnione we wniosku przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem w procesie jednorazowego
zatwierdzania ośrodków szkoleniowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w procesie zatwierdzania Ośrodka
oraz prowadzenia kursu przez Ośrodek. Brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w ww. procesie.

4.

Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia, tj. lit. f) wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora oraz lit. b) wypełnienia umowy, której stroną jest ośrodek szkoleniowy, lub do podjęcia działań na żądanie
ośrodka szkoleniowego, przed zawarciem umowy.

5.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w procesie zatwierdzania Ośrodka oraz prowadzenia kursu przez Ośrodek, a
także po jego zakończeniu, na czas zgodny z wymaganiami stosowanych przez Administratora wytycznych i norm będących podstawą
procesu lub do czasu cofnięcia zgody.

6.

Osoby, których dane zostały przekazane posiadają prawo dostępu do ich treści, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.

Dostęp do danych osobowych będą miały tylko osoby upoważnione, w ramach realizacji swoich obowiązków zawodowych. Na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dane mogą być przekazane także innym podmiotom, np. firmom informatycznym
obsługującym systemy komputerowe wspomagające procesy szkolenia oraz na mocy odrębnych ustaw uprawnionym organom i instytucjom
np. sądom, prokuraturom w związku z prowadzonym postępowaniem lub w przypadku doraźnego zlecenia innym odbiorcom np. kancelarii
prawnej.

8.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

9.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.

10. Osoba, której dane posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.
Oświadczam, że wymienione w tabeli w punkcie 7 osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu umożliwienia wydania
jednorazowej zgody na prowadzenie kursu i zostały poinformowane o zakresie i rodzaju przetwarzania tych danych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Oświadczam, że znane mi są wymagania prawne spoczywające na organizatorze kursu i wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym
między innymi obowiązek zawarcia z instytucją, do której dane osobowe uczestników kursu są przekazywane, umowy powierzenia danych
osobowych.

Cena za udzielenie
szkoleniowej:

zgody

jednorazowej

zamieszczona

jest

w

ofercie

(http://is.gliwice.pl/strona-cms/pelna-oferta-szkoleniowa).

Data

Miejscowość

F-01/PR-06, wyd. 4

Imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej do zaciągania
zobowiązań w imieniu zakładu (osoby wskazanej w KRS do
reprezentacji firmy lub posiadającej upoważnienie do zaciągania
zobowiązań finansowych)

