REGULAMIN ZGŁOSZENIA I UDZIAŁU W KURSIE ORAZ SZKOLENIU
organizowanym przez
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego TWP w Szczecinie
I. ZGŁOSZENIE NA KURS
1. Zgłoszenia na kurs można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszenia dostępnego on-line
na stronie www.twp.szczecin.pl, telefonicznie pod numerem 91 44 80 021, 91 44 89 105 lub
osobiście w biurze Organizatora przy ul. Potulickiej 16 w Szczecinie, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00.
2. Warunkiem udziału w kursie jest dokonanie wpłaty za kurs najpóźniej na 7 dni przed planowaną
datą jego rozpoczęcia.
3. W przypadku dokonania zgłoszenia po terminie, o którym mowa w punkcie 2 Organizator ma
prawo wyznaczyć osobie zgłoszonej indywidualny termin dokonania wpłaty.
4. Opłatę za kurs można wnieść na konto Organizatora o numerze: 16 1240 3930 1111 0000 4228
7629 lub w kasie biura Organizatora przy ul. Potulickiej 16 w Szczecinie, od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00-16:00.
5. Zgłoszenie się na kurs oraz dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
6. Koszt uczestnictwa wybranego kursu/szkolenia podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń na
stronie www.twp.szczecin.pl.
7. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności w ratach za określone kursy.
Warunkiem dokonania płatności w tej formie jest złożenie przez uczestnika odpowiedniego
zobowiązania najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. W przypadku wyboru płatności ratalnych,
Organizator kursu ustala harmonogram płatności oraz wysokość opłaty ratalnej, a uczestnik
zobowiązuje się do wnoszenia opłat zgodnie z terminami płatności oraz wyznaczonymi kwotami
rat bezpośrednio w biurze Organizatora lub przelewem na konto.
W przypadku nieopłacenia kolejnej raty do dwóch dni roboczych od daty płatności, uczestnik
traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych należności.
Nieopłacenie kolejnej raty i zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne
ze zwolnieniem uczestnika z zobowiązań finansowych wynikających z niniejszego Regulaminu.
II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KURSU
1. Uczestnik kursu ma obowiązek systematycznego oraz punktualnego uczęszczania
na zaplanowane zajęcia.
2. Uczestnik kursu, który systematycznie bierze udział w zajęciach otrzymuje Zaświadczenie
o ukończeniu kursu.
III. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE
1. Informację o rezygnacji z kursu należy w formie pisemnej przesłać na adres e-mail:
szkolenia@twp.szczecin.pl lub faxem pod numer: 91 44 80 021, najpóźniej na 5 dni przed
planowanym rozpoczęciem zajęć.
2. W przypadku rezygnacji na mniej niż 5 dni przed terminem rozpoczęcia kursu Organizator ma
prawo obciążyć osobę zgłoszoną kosztami w wysokości 50% wniesionej przez nią opłaty za kurs.
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3. W przypadku rezygnacji z kursu w dniu jego rozpoczęcia bądź nieprzybycia na kurs Organizator
ma prawo obciążyć osobę zgłoszoną kosztami w wysokości 100% wniesionej przez nią opłaty
za kurs.
IV. ZMIANA TERMINU KURSU
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu najpóźniej na 1 dzień przed jego
planowanym terminem rozpoczęcia, o czym zobowiązuje się poinformować osobę zgłoszoną,
która dokonała opłaty za kurs, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres/telefon podany
w zgłoszeniu.
2. W sytuacji, o której mowa w punkcie 1 Organizator skontaktuje się z osobą zgłoszoną w celu
ustalenia nowego terminu kursu, a opłata za kurs wniesiona przez osobę zgłoszoną zostanie jej
niezwłocznie zwrócona. Za zgodą osoby zgłoszonej, wniesiona opłata może być przesunięta na
poczet innego kursu.
V. ODWOŁANIE KURSU
1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu w dniu jego rozpoczęcia lub w każdym
następnym dniu jego trwania z przyczyn od niego niezależnych tj. nagła choroba lub wypadek
osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie kursu lub jego
kontynuowanie.
2. W sytuacji, o której mowa w punkcie 1 Organizator skontaktuje się z uczestnikiem kursu w celu
ustalenia nowego terminu kursu.
3. Opłata za kurs wniesiona przez osobę zgłoszoną zostanie jej niezwłocznie zwrócona w wysokości
proporcjonalnej do liczby godzin zajęć, które nie zostały zrealizowane. Za zgodą osoby
zgłoszonej, wniesiona opłata może być przesunięta na poczet innego kursu.
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia
2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych podmiot realizujący
kształcenie zobligowany jest do ewidencji wydanych zaświadczeń, zawierającej imię i nazwisko,
adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie.
2. Uczestnik kursu na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a RODO ma prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celach komunikacyjnych, statystycznych oraz sprawozdawczości wobec
organów nadzorujących działalność TWP, a także dla celów informowania o akcjach
promocyjnych oraz aktualnej ofercie szkoleniowo-edukacyjnej za pomocą poczty elektronicznej
na podany adres e-mail.
3. Uczestnik szkolenia ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, o której umowa w ust. 2.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator
dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z zapisaniem się na określony kurs lub szkolenie dostępna jest:
a. na stronie internetowej www.twp.szczecin.pl w zakładce kursy i szkolenia (uczestnik
zapoznaję się z nią przed wysłaniem zgłoszenia do Organizatora),
b. oraz na naszych formularzach zgłoszeniowych w wersji papierowej.
5. Treść klauzul informacyjnych stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
Regulamin zatwierdzono w dniu 13.01.2020 r.
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Formularz danych osobowych
niezbędnych do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu
Dane identyfikacyjne:

Adres zamieszkania:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………….

Ulica i numer:

…………………………………………………..

PESEL:

Kod pocztowy:

…………………………………………………..

Data urodzenia: ………………………………………………….

Miejscowość:

…………………………………………………..

Miejsce urodzenia: ………………………………………………

Dane kontaktowe (dobrowolne):

………………………………………………….

Nr telefonu:

…………………………………………………..

e-mail:

…………………………………………………..

Oświadczenia:


Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z Regulaminem zgłoszenia i udziału w kursie oraz szkoleniu i akceptuję jego
treść (regulamin dostępny: https://www.twp.szczecin.pl/regulamin).



Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a RODO na przetwarzanie moich danych
kontaktowych (telefon, e-mail) w celu ułatwienia kontaktu z organizatorem kursu/szkolenia.



Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a RODO na przetwarzanie moich danych
kontaktowych (e-mail) w celach promocyjnych oraz informowania o aktualnej ofercie szkoleniowo-edukacyjnej.

................................................
(data i podpis)
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
ochronie
danych)
(Dz.
Urz.
UE
L
119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny
w Szczecinie z siedzibą: ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, reprezentowane przez Dyrektora Oddziału Regionalnego.
Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: twp@twp.szczecin.pl, telefonicznie:
(91) 44 80 021 lub osobiście w jego siedzibie.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. 535 888 873, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6, ust. 1, lit. a RODO - na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (w przypadku podania danych kontaktowych oraz zgody
marketingowej) - do czasu odwołania zgody, lub po upływie 10 lat od jej wyrażenia,
2) art. 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku
z powszechnie obowiązującym prawem (w przypadku wystawienia faktury lub zaświadczenia o odbytym
szkoleniu/kursie), zgodnie z:
a) art. 86 i art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900
z późn. zm.),
b) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
4. Będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku
wynikającego z przepisu prawa.
5. W sytuacji gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany
przepisem prawa do ich podania. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność realizacji Pani/Pana wniosku
(żądania).
6. W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę,
o której mowa w ust. 3, punkt 1 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator
dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
oraz nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
9. Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo
do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

*- niepotrzebne skreślić

Formularz danych osobowych
niezbędnych do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu
Dane identyfikacyjne:

Adres zamieszkania:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………….

Ulica i numer:

…………………………………………………..

PESEL:

Kod pocztowy:

…………………………………………………..

Data urodzenia: ………………………………………………….

Miejscowość:

…………………………………………………..

Miejsce urodzenia: ………………………………………………

Dane kontaktowe (dobrowolne):

………………………………………………….

Nr telefonu:

…………………………………………………..

e-mail:

…………………………………………………..

Oświadczenia:


Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z Regulaminem zgłoszenia i udziału w kursie oraz szkoleniu i akceptuję jego
treść (regulamin dostępny: https://www.twp.szczecin.pl/regulamin).



Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a RODO na przetwarzanie moich danych
kontaktowych (telefon, e-mail) w celu ułatwienia kontaktu z organizatorem kursu/szkolenia.



Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a RODO na przetwarzanie moich danych
kontaktowych (e-mail) w celach promocyjnych oraz informowania o aktualnej ofercie szkoleniowo-edukacyjnej.

................................................
(data i podpis)
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
ochronie
danych)
(Dz.
Urz.
UE
L
119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny
w Szczecinie z siedzibą: ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, reprezentowane przez Dyrektora Oddziału Regionalnego.
Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: twp@twp.szczecin.pl, telefonicznie:
(91) 44 80 021 lub osobiście w jego siedzibie.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. 535 888 873, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6, ust. 1, lit. a RODO - na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (w przypadku podania danych kontaktowych oraz zgody
marketingowej) - do czasu odwołania zgody, lub po upływie 10 lat od jej wyrażenia,
2) art. 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku
z powszechnie obowiązującym prawem (w przypadku wystawienia faktury lub zaświadczenia o odbytym
szkoleniu/kursie), zgodnie z:
a) art. 86 i art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900
z późn. zm.),
b) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
c) art. 92r ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.),
d) § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
i młodzieży (Dz. U. poz. 452).
4. Będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku
wynikającego z przepisu prawa.
5. W sytuacji gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany
przepisem prawa do ich podania. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność realizacji Pani/Pana wniosku
(żądania).
6. W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę,
o której mowa w ust. 3, punkt 1 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator
dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
oraz nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
9. Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo
do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

*- niepotrzebne skreślić

Formularz danych osobowych
niezbędnych do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu
Dane identyfikacyjne:

Adres zamieszkania:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………….

Ulica i numer:

…………………………………………………..

PESEL:

Kod pocztowy:

…………………………………………………..

Data urodzenia: ………………………………………………….

Miejscowość:

…………………………………………………..

Miejsce urodzenia: ………………………………………………

Dane kontaktowe (dobrowolne):

………………………………………………….

Nr telefonu:

…………………………………………………..

e-mail:

…………………………………………………..

Oświadczenia:


Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z Regulaminem zgłoszenia i udziału w kursie oraz szkoleniu i akceptuję jego
treść (regulamin dostępny: https://www.twp.szczecin.pl/regulamin).



Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a RODO na przetwarzanie moich danych
kontaktowych (telefon, e-mail) w celu ułatwienia kontaktu z organizatorem kursu/szkolenia.



Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a RODO na przetwarzanie moich danych
kontaktowych (e-mail) w celach promocyjnych oraz informowania o aktualnej ofercie szkoleniowo-edukacyjnej.

................................................
(data i podpis)
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
ochronie
danych)
(Dz.
Urz.
UE
L
119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny
w Szczecinie z siedzibą: ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, reprezentowane przez Dyrektora Oddziału Regionalnego.
Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: twp@twp.szczecin.pl, telefonicznie:
(91) 44 80 021 lub osobiście w jego siedzibie.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. 535 888 873, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6, ust. 1, lit. a RODO - na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (w przypadku podania danych kontaktowych oraz zgody
marketingowej) - do czasu odwołania zgody, lub po upływie 10 lat od jej wyrażenia,
2) art. 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku
z powszechnie obowiązującym prawem (w przypadku wystawienia faktury lub zaświadczenia o odbytym
szkoleniu/kursie), zgodnie z:
a) art. 86 i art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900
z późn. zm.),
b) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652),
c) § 10 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
(Dz. U. poz. 391).
4. Będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku
wynikającego z przepisu prawa.
5. W sytuacji gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany
przepisem prawa do ich podania. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność realizacji Pani/Pana wniosku
(żądania).
6. W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę,
o której mowa w ust. 3, punkt 1 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator
dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
oraz nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
9. Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo
do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

*- niepotrzebne skreślić

Formularz danych osobowych
niezbędnych do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu PPP
Dane identyfikacyjne:
Imię i Nazwisko: ………………………………………………….

Dane kontaktowe (dobrowolne):

PESEL:

Nr telefonu:

…………………………………………………..

e-mail:

…………………………………………………..

………………………………………………….

Data urodzenia: ………………………………………………….
Miejsce urodzenia: ………………………………………………
Oświadczenia:


Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z Regulaminem zgłoszenia i udziału w kursie oraz szkoleniu i akceptuję jego
treść (regulamin dostępny: https://www.twp.szczecin.pl/regulamin).



Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a RODO na przetwarzanie moich danych
kontaktowych (telefon, e-mail) w celu ułatwienia kontaktu z organizatorem kursu/szkolenia.



Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a RODO na przetwarzanie moich danych
kontaktowych (e-mail) w celach promocyjnych oraz informowania o aktualnej ofercie szkoleniowo-edukacyjnej.

................................................
(data i podpis)
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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie z siedzibą:
ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, reprezentowane przez Dyrektora Oddziału Regionalnego. Z Administratorem można skontaktować
się za pośrednictwem poczty e-mail: twp@twp.szczecin.pl, telefonicznie: (91) 44 80 021 lub osobiście w jego siedzibie.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. 535 888 873, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6, ust. 1, lit. a RODO - na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (w przypadku podania danych kontaktowych oraz zgody
marketingowej) - do czasu odwołania zgody, lub po upływie 10 lat od jej wyrażenia,
2) art. 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z powszechnie
obowiązującym prawem (w przypadku wystawienia faktury lub zaświadczenia o odbytym szkoleniu/kursie), zgodnie z:
a) art. 86 i art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.),
b) § 22 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
Będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku
wynikającego z przepisu prawa.
W sytuacji gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany
przepisem prawa do ich podania. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność realizacji Pani/Pana wniosku
(żądania).
W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę,
o której mowa w ust. 3, punkt 1 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator
dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą
profilowane, stosownie do art. 22 RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia
danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

*- niepotrzebne skreślić

