
FORMULARZ KURSOWY 
 

1 Nazwa kursu 
(proszę zaznaczyć X) 

 Pierwsza pomoc przedmedyczna 
 Pierwsza pomoc pediatryczna 

2 Termin kursu 
(proszę o wybranie terminu/ów z 
harmonoramu) 

…..…………….2022 r. 
Od godz. …..………… 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna 

….……………..2022 r. 
Od godz. …..………… 

Pierwsza pomoc pediatryczna 

3 Imię i nazwisko uczestnika  

4 Data urodzenia  
 

6 Telefon  
 

7 E-mail  
 

8 Numer Mareckiej Karty 
Mieszkańca 

 

Celem zapisu prosimy o wysłanie wypełnionego formularza kursowego na adres: 

kursy.marki@gmail.com 
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zgłaszającego na 
umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Fundacji Prometeusz - Szkolenia i ratownictwo  
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). 

Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundacją Prometeusz - Szkolenia i ratownictwo  oraz 
Wydział Promocji, Zdrowia i Sportu miasta Marki swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, 
naukowych, dydaktycznych, statystycznych oraz sprawozdawczości. Na zasadach przewidzianych przepisami 
ww. ustawy Zgłaszający ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich 
przetwarzania jak i całkowitego ich usunięcia. 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia realizacji 
programu szkoleń oraz w okresie przechowywania dokumentacji archiwalnej związanej z jego realizacją 
ustalanej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
 

Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję ww. zasady oraz zgodność powyższych danych.  

   

 
Data      Podpis 
 

 



FORMULARZ KURSOWY 
 

Mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) prosimy o zapoznanie się 
z poniższą informacją. 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Fundacją Prometeusz - Szkolenia  
i ratownictwo  oraz Wydział Promocji, Zdrowia i Sportu miasta Marki, w celu zawarcia z nami umów, a 
następnie ich wykonania. 
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt 

pod adresem podanym powyżej lub pod adresem poczty elektronicznej: fundacja@fundacjaprometeusz.pl 
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych 
może być konieczne do zawarcia z nami umowy. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych w takiej 
sytuacji będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w 
celach marketingowych. Ma Pani/Pan prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanego przez 
Panią/Pana, administratora danych osobowych, jeśli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie umowy w 
sposób zautomatyzowany. 
W przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane w sposób niezgodny z przepisami prawa, ma Pani/Pan 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać przekazaniu następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym na 
naszą rzecz usługi pocztowe, operatorom telekomunikacyjnym w celu wysłania do Pani/Pana SMS-a, kancelariom 
prawnym, zaufanym podmiotom (procesorom), które w ramach zawartej z nami umowy będą realizować ściśle 
określone przez nas cele (np. wystawienie i wydanie faktur, certyfikatów, itp.), podmiotom lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja), innym podmiotom, na Pani/Pana 
życzenie lub po uzyskaniu od Pani/Pana odrębnej zgody. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż będzie to konieczne do wykonania umowy. Po tym czasie dane 
będą przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez przepisy prawa, w 
szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
 
 

mailto:fundacja@fundacjaprometeusz.pl

