W OJEWÓDZKI O ŚRODEK D OSKONALENIA N AUCZYCIELI
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 13 tel./fax 44 649-65-66; 44 649-54-79
www.wodn.piotrkow.pl e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl
Bank PEKAO S.A. I O/Piotrków Tryb., konto nr 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

ZGŁOSZENIE
na formy doskonalenia
Forma: kurs doskonalący, kurs kwalifikacyjny, warsztaty metodyczne, konferencja, seminarium, szkolenie grantowane
(właściwe podkreślić)

Nr formy:
Temat formy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Imię i nazwisko*
E-mail *
Tel. kontaktowy
Data urodzenia**
Miejsce urodzenia**
* Dane obowiązkowe
** Wypełnić w przypadku kursu i warsztatu metodycznego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2016 poz.1591).
Wyrażam zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
tj. Dz. U. z 24 czerwca 2017 r. poz.1219)
……………………………………
Podpis

Jednocześnie zgodnie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1 przyjmuję do wiadomości, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy
ul. Dąbrowskiego 13, 97-300 Piotrków Tryb., tel.: 44 649 65 66, adres e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl.
2.
Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim jest Pani Anna
Andrzejewska, adres e-mail: inspektor@wodn.piotrkow.pl
3.
Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i realizacji formy doskonalenia oraz wydania zaświadczenia o uczestnictwie
w danej formie doskonalenia, przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.
4.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r.
5.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2016 poz.1591).
6.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
7.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego wyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
8.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.
Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych.
10. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w formie doskonalenia.
……………………………………
Podpis

F1I/PO-01/WODN PT; F1I/PO-03/WODN PT; F1I/PO-04/WODN PT

