Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CENTRUM SZKOLENIOWO
USŁUGOWE MEDAID TOMASZ LIBER z siedzibą w Dąbrówce, ul. Pałacowa 4b/4, 62-070 Dopiewo,NIP 514-02272-90 reprezentowaną przez: Tomasza Libera, zwanej dalej „MEDAID”, w celu zawarcia i wykonania umowy o
świadczenie usług szkoleniowych (zwanych dalej „kursem”), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu MEDAID - zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Potwierdzam
jednocześnie odbiór klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Liber, prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą CENTRUM SZKOLENIOWO USŁUGOWE MEDAID TOMASZ LIBER z siedzibą w Dąbrówce,
ul. Pałacowa 4b/4, 62-070 Dopiewo, NIP 514-022-72-90.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie:
1) w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług szkoleniowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 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 ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

2) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się
roszczenia związane z zawartą umową.
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4. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną
niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego, o ile została
wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu.

5. Uczestnik kursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Uczestnikowi kursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna on, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy szkoleniowej, a ich
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia wyższej wskazanej umowy.

8. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom: naszym partnerom, czyli przedsiębiorcom,
z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do danych mogą też mieć dostęp nasi
podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy
oraz wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, wykonawcy usług agencyjnych, kancelarie notarialne.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz będą profilowane w celu doboru
najwyższej jakości naszych usług.

_________________________________
Data, podpis uczestnika kursu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI WIZERUNKU

Wyrażam zgodę*

Nie wyrażam zgody*

na bezpłatną publikację zdjęć z moim udziałem, wykonanych przez przedstawicieli CSU MEDAID w
trakcie trwania kursu/szkolenia, w serwisach Facebook, Instagram, YouTube, stronie internetowej
oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.
*należy zaznaczyć właściwe pole
_________________________________

Data, podpis uczestnika kursu
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