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STUDIA PODYPLOMOWE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Miejsce realizacji: stacjonarnie - siedziba Centrum Edukacji Grupa ORLEN, 

Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock 

Zdalnie - poprzez platformę Google Meet 

Dane dotyczące Zamawiającego (Prosimy wpisać drukowanymi literami): 

 
Nazwa firmy/Imię i nazwisko*: 

Ulica: Kod: Miasto: 

NIP (dotyczy firmy): Tel: e-mail: 

Osoba do kontaktu: 

*dotyczy zgłoszeń indywidualnych 

 

 
 

Imię i Nazwisko e-mail telefon 

   

 

 Centrum Edukacji Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania studiów podyplomowych 
w przypadku zbyt małej liczby uczestników. 

 Wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie   powyższych    danych    osobowych    przez 

Centrum Edukacji Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. 2018 poz. 1000). 

 

 
……….……………………………………………………………………… 

(czytelny podpis zgłaszającego) 

 

 

 

 
Kartę zgłoszenia proszę dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail: 

cku@centrumedukacji.pl 

Dane dotyczące uczestnika (Prosimy wpisać drukowanymi literami): 

mailto:cku@centrumedukacji.pl
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Klauzula informacyjna dla uczestników szkolenia. 

 
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”) a 

w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy co następuje. 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Edukacji Sp. z o.o., Al. F. Kobylińskiego 25, 

09-400 Płock. 

 

Z Administratorem danych można się skontaktować: 

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

 przez adres e-mail: ce@centrumedukacji.pl 

 
W sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować w następujący sposób: 

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

„DANE OSOBOWE” 

 przez e-mail: daneosobowe@centrumedukacji.pl 
 

1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych 

w Centrum Edukacji Sp. z o.o. szkoleniach. 
2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest: 

 rejestracja  uczestników  oraz  przeprowadzenie  szkolenia  organizowanego  przez  Centrum 
Edukacji Sp. z o.o. |art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

 podejmowanie działań związanych z zawarciem niniejszej umowy (dochodzenie roszczeń, 
archiwizacja dokumentów, statystyka wewnętrzna) |art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

 cele księgowe, podatkowe i inne, związane z wykonywaniem obowiązków prawnych przez 

Centrum Edukacji Sp. z o.o. |art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 74 ust. 1 ustawy o rachunkowości; 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w celu wykonania praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu niniejszej umowy (nie 

dłużej niż przez 6 lat od daty rozwiązania umowy). 

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

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Centrum 

Edukacji Sp. z o.o., Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock z dopiskiem DANE OSOBOWE, przez e- 
mail: daneosobowe@centrumedukacji.pl 

 prawo dostępu do treści swoich danych; 

 prawo do sprostowania danych osobowych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania; 
5. prawo  do  przenoszenia  danych,  tj.  prawo  otrzymania  od  Centrum  Edukacji  Sp.  z  o.o.  danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym 

się do odczytu maszynowego. prawo wniesienia sprzeciwu Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO. 
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