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OBOWIĄZEK INFORMACYJ

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie, 

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
w sprawie ochrony osób fizycznych w
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz
zwanego dalej RODO informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski O

Samorządowych, z siedzibą w Poznaniu (60
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochron

Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dost
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO 

pkt 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 
ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dane b
związanych z udziałem w danym wydarzeniu 
ewentualnego zaświadczenia i/lub otrzymywanie
terminach i tematyce kolejnych przedsi

4. Przetwarzamy Pani/Pana dane zwykłe i/lub wra
a. nazwisko i imię (imiona), 
b. tytuł naukowy,  
c. adres miejsca zamieszkania (do korespondencji),
d. data i miejsce urodzenia, 
e. PESEL, 
f. seria i nr dokumentu tożsamości,
g. płeć, 
h. stanowisko, 
i. nazwa i adres instytucji/firmy (nazwa zakładu/działu, pa

podatkowej NIP),  
j. informacje niezbędne do wystawienia faktury,
k. adresy poczty elektronicznej, 
l. nr telefonu,  
m. nr faxu, 
n. wizerunek, 
o. inne informacje lub dane, w zakresie niezb

szkoleniach, konferencjach, kursach
przez Administratora. 

5. Podanie przez Pani/Pana danych 
odstąpienie od zapisania Pani/Pana na 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do tre
sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzan
lub jeżeli przetwarzanie odbywa się
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Jeżeli chce Pan/Pani skorzysta
iod@wokiss.pl 

7. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, i
danych osobowych Pani/Pana dotycz

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególno
świadczenia usług serwisowych sprz
osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udost
prawa. 

9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 

związanych z udziałem Pani/Pana w wydarzeniu i/lub do czasu zako
przedsięwzięć przez Administratora 
ewentualnym dochodzeniem roszczeń
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ĄZEK INFORMACYJNY –  UCZESTNIK WYDARZE

ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studi
Poznaniu (60-818), ul. Sienkiewicza 22. 
ązanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych mo

 z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem iod@wokiss.pl
ą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO 

tra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 
ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dane będą przetwarzane w związku z wykonaniem czynno

h z udziałem w danym wydarzeniu organizowanym przez Administratora
i/lub otrzymywaniem w przyszłości na podany adres e

jnych przedsięwzięć. 
Przetwarzamy Pani/Pana dane zwykłe i/lub wrażliwe w zakresie takich danych jak: 

adres miejsca zamieszkania (do korespondencji), 

ż ści, 

nazwa i adres instytucji/firmy (nazwa zakładu/działu, państwa, miasta, kodu, ulicy

dne do wystawienia faktury, 

inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku zwią
, kursach, seminariach, klubach czy innych wydarzeniach organizowanych 

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją
Pani/Pana na wydarzenie. 

ępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia 
cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, 

eli przetwarzanie odbywa się na postawie zgody prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
ść z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

eli chce Pan/Pani skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomo

 prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, i
dotyczących narusza przepisy RODO. 
ą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie administracji budynku, 
isowych sprzętu komputerowego, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych 

e przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów 

ą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
ędą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mi
ę ą przechowywane przez Administratora do czasu wykonania czynno

zanych z udziałem Pani/Pana w wydarzeniu i/lub do czasu zakończenia przeprowadzania kolejnych 
przez Administratora oraz ustania czasu niezbędnego do ochrony przed roszczeniami oraz 

zczeń 

 

WYDARZEŃ 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
osobowych i w sprawie swobodnego 

ądzenie o ochronie danych), 

środek Kształcenia i Studiów 

 Pani/Pana danych osobowych może się 
iod@wokiss.pl 

 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO i/lub na podstawie § 3 
tra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 

ązku z wykonaniem czynności 
organizowanym przez Administratora, wystawieniem 

ci na podany adres e-mail informacji o 

 

stwa, miasta, kodu, ulicy, numer identyfikacji 

ązku związanego z uczestnictwem w 
innych wydarzeniach organizowanych 

osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest 

ci swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia 
ia, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, 

ęcia zgody w dowolnym momencie 
 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

ć wiadomość pocztową na adres 

 prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

 przez podmioty, z którymi Administrator zawarł 
w zakresie administracji budynku, 

tu komputerowego, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych 
pnia dane osobowe na podstawie przepisów 

w tym profilowaniu*. 
stwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

do czasu wykonania czynności 
ńczenia przeprowadzania kolejnych 

dnego do ochrony przed roszczeniami oraz 
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* Profilowanie oznacza dowolną formę

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególno

analizy lub prognozy aspektów dotyczą

osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodno

 

Zapoznał-am/em się z treścią obowiązku informacyjnego

 

Poznań, dnia ……………20 ……r. 

 

……………………………………………………..

(nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie)

 

……………………………………………………..

(data, podpis i pieczęć przyjmującego oś
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ą ę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególno

analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 

ń, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania si

ązku informacyjnego 

…………………………………………………….. 

ą świadczenie) 

…………………………………………………….. 

ącego oświadczenie) 

 

 zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do 

ch pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 

ci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 


