
 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA  
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………… 

 
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 (zwane dalej RODO) ) oraz ustawą z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 z późn.zm.) Błękitny Krzyż W Polsce 

informuje, że: 
 
1) administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Błękitny Krzyż w Polsce, 

ul. Dzwonkowa 138,43-384 Jaworze 

 

2) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej 

obsługi i przebiegu szkolenia w dziedzinie uzależnienia, w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz 

instruktora terapii uzależnień  organizowanej w latach 2020-2021 przez Błękitny Krzyż W Polsce, w tym 

sporządzenia listy uczestników, prowadzenia dokumentacji szkolenia, przekazywania informacji 

organizacyjnych, wydania zaświadczeń uczestnictwa oraz w celach reklamowych i promocyjnych – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
 
3) odbiorcami danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym będą organizatorzy; 
 
4) dane osobowe  będą  przechowywane do czasu udzielenia ważności zgody oraz przez okres niezbędny do 
realizacji celów wynikających z realizacji zadań publicznych Administratora określonych w niniejszej klauzuli 
oraz przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie obowiązku przechowywania dokumentów w 
zakresie realizacji zadań ustawowych. 
 
5) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 
6) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, 

gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
 
7) udostępnione dane nie będą profilowane; 
 
8) udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych; 
 
9) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu w dziedzinie uzależnienia, w 

zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. 

 
W związku z udziałem w szkoleniu  w dziedzinie uzależnienia, w zakresie specjalisty terapii uzależnień 

oraz instruktora terapii uzależnień wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie 

niezbędnym do organizacji i realizacji konferencji. 
 

 

……………………………………………………………………  
(czytelny podpis Uczestnika Szkolenia) 


