FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Szkolenie z zakresu druku 3D
I. DANE KANDYDATA/KI (zaznaczyć znakiem „x” i/lub uzupełnić):
Nazwisko:
Imię (imiona):
Płeć

□

kobieta

□ mężczyzna

Data urodzenia:
II. DANE KONTAKTOWE (zaznaczyć znakiem „x” i/lub uzupełnić):
Miejsce zamieszkania:

Miejscowość:

Telefon kontaktowy:
E-mail:
III. STATUS NA RYNKU PRACY (zaznaczyć znakiem „x” i/lub uzupełnić):
Jestem osobą pracującą



Tak



Nie

Nazwa firmy i adres miejsca zatrudnienia:
Stanowisko pracy:

IV. WYBÓR TRYBU KURSU/SZKOLENIA (zaznaczyć znakiem „x”):
porannych
Jestem zainteresowany/a odbyciem szkolenia w godzinach:

popołudniowych □ 12:00/16:00
wieczornych

Czy posiadasz wiedzę/doświadczenie z zakresu druku 3D?

...........................................................
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

□ 08:00/12:00



Tak

□ 16:00/20:00


Nie

….................................................................
CZYTELNY PODPIS KANDYDATA/KANDYDATKI

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych (RODO) informuję, iż :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”
Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Konarskiego 18C;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji szkolenia z druku 3D oraz czynności
z tym związanych na podstawie odrębnie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6. ust. 1. lit a oraz b. 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych (RODO):
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na mocy przepisów prawa; Dane nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi archiwizowania
dokumentów;
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
▪
▪
▪
▪
▪

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym możliwości realizowania wyżej
wymienionego celu przez Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o. o. z siedzibą w
Gliwicach (44-100), przy ul. Konarskiego 18C. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowej
realizacji szkolenia z druku 3D.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

.........................................................
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……............................................................
CZYTELNY PODPIS

