
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

 ………………………………………………………………………… 
(nazwa kursu) 

 

Dane uczestnika: 

Imię ................................................................................................................................

Nazwisko ........................................................................................................................

Telefon kontaktowy (kom) .............................................................................................. 

Adres e-mail....................................................................................................................

(w przypadku wystawienia faktury) 

Nazwa placówki ............................................................................................................. 
Dokładny adres .............................................................................................................. 
NIP placówki     ...............................................................................................................
 
Kartę zgłoszenia można przesłać na adres: 
 

• Pocztą elektroniczną: kursy@twp-poznan.pl
 

• Pocztą tradycyjną: Sekretariat TWP ul. Św. Marcin 69, 61-608 Poznań

• Złożyć osobiście: Sekretariat TWP w Poznaniu, ul. Św. Marcin 69  
 
UWAGA!

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu, 
ul. Św. Marcin 69, 61-608 Poznań.

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, w przypadku realizacji kursu/szkolenia/warsztatu 
dokumentowania przebiegu kursu/szkolenia/warsztatu, statystycznych, archiwalnych jak również w celu dochodzenia 
roszczeń - w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) 
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 wynikającą z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 18 sierpnia 2017r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1632). Mogą mieć zastosowanie inne akty prawne dotyczące dokumentowania przebiegu kursu/szkolenia/warsztatu;

3. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
przepisami prawa i podmiotom z którymi Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny podpisze stosowne 
umowy;

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji w/w celów, a w przypadku opłat przez okres 

wymagany przez prawo podatkowe;
6. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie, a także prawo do przenoszenia 
danych zgodnie z przepisami prawa;

7. Ma Pan/Pani prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego i dochodzić swoich praw na drodze postępowania 
sądowego;

8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji w/w celów;
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu;


