FORMULARZ REJESTRACYJNY NA SZKOLENIE
„WDRAŻANIE TUTORINGU PRZEZ PUBLICZNE INSTYTUCJE RYNKU PRACY

Miejsce szkolenia : ………………………………………………….… Termin:

…………………………………………………..
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRES email …………………………………………………… telefon ………………………………………………………………………

Określenie potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Jeśli jest Pan/Pani osobą niepełnosprawną i w związku z tym potrzebne jest zapewnienie przez nas
indywidualnych udogodnień- prosimy o wpisanie ich poniżej. Możemy zapewnić np. tłumacza języka
migowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, materiały drukowane alfabetem Braille'a i inne.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

na zgłoszenia czekamy pod adresem: szkolenia@cw.edu.pl

1. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską
w ramach POWER 2014-2020
2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych
w formularzu rejestracyjnym przez Collegium Wratislaviense Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul.
Sokolnicza 5/28 w celu realizacji projektu tj. na potrzeby rekrutacji, realizacji, sprawozdawczości,
monitoringu i ewaluacji Projektu „Mentor-Tutor-Trener- kompleksowy program kształcenia osób
dorosłych”.

………………………………………………………
podpis uczestnika

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś w formularzu zapisu na szkolenie.
Dlatego, zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych
kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i
jakie są Twoje uprawnienia.
1. Administrator.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Collegium Wratislaviense sp. z o.o. Nasza
siedziba mieści się w we Wrocławiu, przy ul. Sokolnicza 5/28 (53-676 Wrocław). Możesz się z
nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 71 727 79 10 lub pisząc na adres: szkolenia@cw.edu.pl
2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zarejestrowania Cię na szkolenie i komunikowania się
z Tobą w celach jego realizacji, ewaluacji i archiwizacji.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, której udzieliłeś w
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formularzu rejestracyjnym (art. 6 ust. 1 lit a RODO ). Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę
na przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli wycofasz
swoją zgodę nie będziemy mogli jednak przeprowadzić Twojej rejestracji na szkolenie ani
zrealizować usługi szkoleniowej. Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest wymogiem
ustawowym ani umownym, ale jeżeli ich nie podasz nie będziesz mógł wziąć udziału w szkoleniu.
3. Kategorie odbiorców:
Twoje dane osobowe, które nam podasz mogą zostać przekazane do podmiotów, które z nami
współpracują – np. naszego prawnika, poczty lub firmy kurierskiej, podmiotu, który na nasze
zlecenie zrealizuje szkolenie, organom publicznym, liderowi projektu. Pragniemy Cię zapewnić, że
starannie weryfikujemy, czy każdy z tych podmiotów wdrożył stosowne zabezpieczenia, by Twoje
dane były bezpieczne.
4. Okres przetwarzania.
Planujemy przechowywać Twoje dane do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z
realizacją szkolenia, w którym będziesz uczestniczyć.
5. Twoje uprawnienia.
Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do
żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem. Jeżeli
masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je
chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej).
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Tj. 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)

FORMULARZ REJESTRACYJNY NA SZKOLENIE
„WDRAŻANIE TUTORINGU PRZEZ PRYWATNE AGENCJE ZATRUDNIENIA”

Miejsce szkolenia : ………………………………………………….… Termin:

…………………………………………………..
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRES email …………………………………………………… telefon ………………………………………………………………………

Określenie potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Jeśli jest Pan/Pani osobą niepełnosprawną i w związku z tym potrzebne jest zapewnienie przez nas
indywidualnych udogodnień- prosimy o wpisanie ich poniżej. Możemy zapewnić np. tłumacza języka
migowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, materiały drukowane alfabetem Braille'a i inne.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

na zgłoszenia czekamy pod adresem: szkolenia@cw.edu.pl

1. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską
w ramach POWER 2014-2020
2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych
w formularzu rejestracyjnym przez Collegium Wratislaviense Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul.
Sokolnicza 5/28 w celu realizacji projektu tj. na potrzeby rekrutacji, realizacji, sprawozdawczości,
monitoringu i ewaluacji Projektu „Mentor-Tutor-Trener- kompleksowy program kształcenia osób
dorosłych”.

………………………………………………………

podpis uczestnika

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś w formularzu zapisu na szkolenie.
Dlatego, zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych
kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i
jakie są Twoje uprawnienia.
6. Administrator.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Collegium Wratislaviense sp. z o.o. Nasza
siedziba mieści się w we Wrocławiu, przy ul. Sokolnicza 5/28 (53-676 Wrocław). Możesz się z
nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 71 727 79 10 lub pisząc na adres: szkolenia@cw.edu.pl
7. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zarejestrowania Cię na szkolenie i komunikowania się
z Tobą w celach jego realizacji, ewaluacji i archiwizacji.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, której udzieliłeś w
2
formularzu rejestracyjnym (art. 6 ust. 1 lit a RODO ). Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę
na przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli wycofasz
swoją zgodę nie będziemy mogli jednak przeprowadzić Twojej rejestracji na szkolenie ani
zrealizować usługi szkoleniowej. Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest wymogiem
ustawowym ani umownym, ale jeżeli ich nie podasz nie będziesz mógł wziąć udziału w szkoleniu.
8. Kategorie odbiorców:
Twoje dane osobowe, które nam podasz mogą zostać przekazane do podmiotów, które z nami
współpracują – np. naszego prawnika, poczty lub firmy kurierskiej, podmiotu, który na nasze
zlecenie zrealizuje szkolenie, organom publicznym, liderowi projektu. Pragniemy Cię zapewnić, że
starannie weryfikujemy, czy każdy z tych podmiotów wdrożył stosowne zabezpieczenia, by Twoje
dane były bezpieczne.
9. Okres przetwarzania.
Planujemy przechowywać Twoje dane do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z
realizacją szkolenia, w którym będziesz uczestniczyć.
10. Twoje uprawnienia.
Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do
żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem. Jeżeli
masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je
chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej).
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Tj. 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)

