Centrum Kształcenia Praktycznego
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 49a
tel. 71 798 67 00, fax 71 798 42 00

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
„Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”
Dane kontaktowe uczestnika szkolenia
Nazwisko i imię
Telefon kontakt.
Adres e-mail
Miejsce pracy uczestnika szkolenia
Nazwa
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Telefon
Instytucja opłacająca szkolenie
NIP
Nazwa i adres

Podpis uczestnika szkolenia

Pieczęć i podpis dyrektora instytucji
opłacającej szkolenie

Upoważniam do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Kartę zgłoszenia po wypełnieniu należy niezwłocznie przesłać na adres:
Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław
tel. 71 798 67 00, fax 71 798 42 00

Klauzula informacyjna dla uczestnika szkolenia
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Pana/i jest Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą we
Wrocławiu ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław, tel. 71 798 67 00, e-mail: sekretariat@ckp.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kształcenia Praktycznego możliwy jest pod

numerem tel. 71 798 67 00 lub adresem email: iod.ckp@wroclawskaedukacja.pl.
3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia j/w

o ochronie danych w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora
tj. zapewnienie należytej ochrony osób i mienia.
4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia umowy (jako okres

kontrolny).
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony

Danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy

prawa oświatowego j/w.

Podpis Administratora

