ProEco One Sp. z o. o.
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
tel. kom. 531 027 839
e-maill: sekretariat@proecoone.pl

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA
1. Dane ogólne
nazwisko i imię/na/ ................................................................................................................................................

imiona rodziców .................................................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia ................................................................................................ ...................................

3. Pesel

I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I

4. Wykształcenie

5. Adres zamieszkania

6.Telefon kontaktowy
stacjonarny ...............................................................

komórkowy ......................................................................

7. Adres e-maill
8. Proszę o wpisanie mnie na listę słuchaczy kursu*:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych ProEco One Sp. z o. o. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie
Danych Osobowych Dz. U. z 2014 r., Poz. 1182).
Jednocześnie oświadczam pod groźbą odpowiedzialności karnej że w/w dane personalne są
prawdziwe.
Gdańsk dn. ….. / ….. / 2018 r.

........................................................
podpis składającego ankietę

*) nazwa kursu znajdująca się w ofercie szkoleniowej

ProEco One Sp. z o. o.
tel. 531 027 839 e-mail:sekretariat@proecoone.pl

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej w ankietach personalnych jest ProEco One sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wały
Piastowskie 24 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-855), tel.: tel. kom. 0 531 027 839, adres e-mail:
sekretariat@proecoone.pl.
2. Celem zbierania danych jest prawidłowe wykonanie umowy w zakresie własciwego kursu
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
3. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będą jedynie osoby realizujące odpowiednie kursy,
z którymi Administrator będzie miał zawarte umowy oraz instytucje upoważnione z mocy
prawa.
4. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w ust. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
5. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - szczegóły można znaleźć
pod adresem: https://giodo.gov.pl/579.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy dotyczącej
własciwego kursu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe jej wykonanie.
8. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
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