
1. Oświadczam,  że  wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich  danych osobowych,  udostępnionych w złożonym
przeze mnie formularzu przez  EWDOMED Ewa Szulecka, 05 – 510 Konstancin-Jeziorna, ul. Piłsudskiego 3A,
jako Administratora Danych Osobowych,  zwanego dalej AD, dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu
rekrutacji  i  kształcenia oraz przekazywanie moich danych osobowych innym podmiotom w celach realizacji
procesu  rekrutacji  i  kształcenia,  a  także  wypełnienia  obowiązków  informacyjnych,  archiwizacyjnych  i
statystycznych,  zgodnie  z  ustawą o  ochronie  danych osobowych (Dz.U.  2018  poz.  1000  z  późn.  zm.)  oraz
zgodnie z  Rozporządzeniem 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 (RODO).

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,  udostępnionych w złożonych
przeze mnie dokumentach dla potrzeb kontaktu ze mną, w przypadku rezygnacji ze szkolenia lub odwołania go
przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz.
1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,  udostępnionych w złożonych
przeze mnie dokumentach związanych z procesem kształcenia dla potrzeb kontaktu ze mną po ukończeniu
szkolenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem  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 (RODO).

4. Kandydat na uczestnika szkolenia, a także uczestnik szkolenia uprawniony jest do wglądu w siedzibie AD do
zgłoszonych danych osobowych, żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, a także do usunięcia (w przypadku,
gdy są gromadzone i przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub celem ich podania). 

…………………………, dnia ............................                                                                ........................................................
                                                                                                                                          Podpis (imię/nazwisko)
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