
 

LET`S TALK! 

wakacyjne warsztaty konwersacyjne  

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 Informacje i zapisy: Szkoła Języków Obcych Centrum Edukacji Grupa ORLEN, 09-400 Płock,  

ul. Al. Kobylińskiego 25 pok. 8 

 e-mail: sjo@centrumedukacji.pl , tel. (24) 365 86 19, (24) 365 86 53 

 Koszt warsztatów: 249,00PLN  i zawiera: 

 6 spotkań konwersacyjnych po 90 minut, zajęcia we wtorki, środy i czwartki przez dwa tygodnie 

 Nr konta: Bank PKO BP S.A. O/Płock 04 1020 3974 0000 5102 0072 9426 

 

· Zaliczka w wyskości 100zł  zostanie przekazana na konto Centrum Edukacji Sp. z o.o. w terminie 2 dni 

od przesłania karty zgłoszeniowej 

· Nieobecność zgłoszonego uczestnika lub brak pisemnej rezygnacji w terminie 2 dni przed rozpoczęciem 

szkolenia nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości 

· Centrum Edukacji Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku 

niewystarczającej liczby chętnych 

 

……………………………………………………. 

(data i czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Imię i nazwisko.....................................................................................................................  
 

Termin warsztatów ………………………………………………… 

 
Adres ............................................................................................................................................... 

 
Tel:............................................................. E-mail ........................................................................... 
 



 

LET`S TALK! 

wakacyjne warsztaty konwersacyjne  

Klauzula informacyjna dla uczestników kursów/warsztatów językowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „RODO”), uprzejmie informujemy co następuje: 

1. Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock, informuje, że jest administratorem 

Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowy numer telefonu do  Administratora danych: (24) 365 86 12. Do kontaktu 

z Administratorem Danych Osobowych w Centrum Edukacji Sp. z o.o. służy następujący adres email: 

ce@centrumedukacji.pl. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby 

Centrum Edukacji Sp. z o.o.: Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock. 

2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Edukacji Sp. z o.o. służą następujące adresy: 

daneosobowe@centrumedukacji.pl, iodce@centrumedukacji.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się 

także pisemnie na adres siedziby Centrum Edukacji Sp. z o.o., wskazany w pkt 1, z dopiskiem: „Inspektor Ochrony 

Danych“. 

3. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane do Centrum Edukacji Sp. z o.o. przez Panią/Pana bądź przez podmiot 

współpracujący z Centrum Edukacji Sp. z o.o. lub zamierzający współpracować z Centrum Edukacji Sp. z o.o. i stanowią, w 

zależności od rodzaju współpracy, dane niezbędne do: uczestnictwa w kursach/warsztatach, kontaktu, wydania 

zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w zależności od rodzaju współpracy,  w następujących celach: 

a) wykonania obowiązków wynikających z umowy z Centrum Edukacji Sp. z o.o., której stroną jest/będzie Pani/Pan lub 

podmiot współpracujący, w szczególności w celu przeprowadzenia kursów/warsztatów, kontaktu przy realizacji zadań 

edukacyjnych, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Edukacji Sp. z o.o. wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa, 

c) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy Centrum Edukacji Sp. z o.o. a 

Panią/Panem lub pomiędzy Centrum Edukacji Sp. z o.o., a podmiotem współpracującym. 

5. Podstawą prawną przetwarzania przez Centrum Edukacji Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju 

współpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest: 

a) zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) pomiędzy Centrum Edukacji Sp. z o.o. a Panią/Panem 

lub pomiędzy Centrum Edukacji Sp. z o.o. a podmiotem współpracującym, 

b) wypełnienie obowiązków  prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na Centrum Edukacji Sp. z o.o. w 

zakresie zapewnienia zgodności z przepisami prawa, regulacjami i wytycznymi sektorowymi, 

c) prawnie uzasadniony interes Centrum Edukacji Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) w zakresie ustalania, 

dochodzenia i obsługi przed roszczeniami. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być, w zależności od rodzaju współpracy, udostępniane przez Centrum Edukacji Sp. z o.o. 

podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności m.in. podmiotom świadczącym usługi edukacyjne, usługi 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum 

Edukacji Sp. z o.o. oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych może być 

przedłużony jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

8. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych,  

b) prawo do sprostowania danych osobowych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,  

d) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Centrum Edukacji Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe 

na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.  

Żądanie dotyczące realizacji ww. praw może Pani/Pan wysłać na adresy poczty elektronicznej: 

daneosobowe@centrumedukacji.pl, iodce@centrumedukacji.pl lub adres siedziby Centrum Edukacji Sp. z o.o. wskazany w 

pkt. 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

9.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 
 

……..…………………………. 
                                                                                                        PODPIS 
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