
DEKLARACJA 

UDZIAŁU W SZKOLENIU „PRACA Z OSOBĄ Z DEMENCJĄ” 

 

 

…………………………………………..., zam. …………………………………………, 

/imię i nazwisko/ 

 

numer telefonu do kontaktu …………………………………. 
 

deklaruję swój udział w bezpłatnym szkoleniu „Praca z osobą z demencją”, które 

odbędzie się w dniu 17 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w salce w Centrum Kultury 

i Biblioteki w Opalenicy. 

Jednocześnie oświadczam, że: /zaznacz właściwe/ 

□ sprawuję opiekę nad osobą zależną, 

□ nie sprawuję opieki nad osobą zależną. 

Osoby wybrane do udziału w szkoleniu zostaną powiadomione o tym fakcie 
telefonicznie. 
 
Klauzula zgody 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO, wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacją bezpłatnego szkolenia 
„Praca z osobą z demencją”, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2018 r. 

 

        …………….……………….. 

                                  /data podpis/ 

 

 

 

 

 

                       



 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu 

 
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z 

siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Alicja Ślusarz tel. 61 4426771, e-mail: 

aslusarz@pcprnt.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g 
RODO – przetwarzania jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, bądź podmioty, które przetwarzają 

Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych,   

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu 

przetwarzania oraz zgodnie z przepisami prawa w zakresie ich archiwizacji oraz instrukcją 

kancelaryjną, 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami 

prawa na podstawie których odbywa się ich przetwarzanie, RODO, ustawa z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego czy dotyczących archiwizacji.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem  jest dobrowolne oraz 

warunkiem udziału w szkoleniu. 

9. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


