ANKIETA ZGŁOSZENIOWA NA SZKOLENIE TRENERSKIE
Imię i nazwisko:
Numer PESEL:
Adres korespondencyjny:
ulica / kod pocztowy / miejscowość / województwo

Dane kontaktowe:
telefon / telefon komórkowy / faks / adres e-mail

Dane do faktury:
nazwa / ulica / kod pocztowy / miejscowość / NIP

Jakie szkolenie trenerskie wybieram:
podaj pełną nazwę szkolenia

Jakie ukończyłeś szkolenia: TSR,
TSN, TSK, BNWS, inne:
Wykształcenie i doświadczenie
zawodowe:

W związku z wejściem w życie dniu 25.05.18. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.16. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), poniżej znajdziecie
Państwo informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Administratorem przekazanych danych osobowych (dalej: Administrator lub PCEG) jest Polskie Centrum Edukacji Gordona,
24-100 Puławy, ul. Lubelska 20a, gab. 306. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PCEG, wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej gordon@gordon.edu.pl albo telefonicznie +48 602 336 109 albo w tradycyjnej formie papierowej na adres
Inspektor Ochrony Danych PCEG, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 20a, gab. 306.
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Cel przetwarzania danych osobowych zawartych w ankiecie zgłoszeniowej:
1. Informujemy, że wypełniając ankietę zgłoszeniową na kurs trenerski, zobowiązany jest Pan/Pani podać dane
niezbędne do zawarcia porozumienia trenerskiego i dane kontaktowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania,
pesel, dane do wystawienia faktury, e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
zawarcia porozumienia i przyjęcia na szkolenie trenerskie podstawowe i zaawansowane z wybranego programu
metody Gordona, w skrócie, dane przekazane w ankiecie są przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia (art. 6 ust.
1 lit. b RODO). Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują nas także do przetwarzania danych
osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych, dlatego dane są niezbędne do wystawienia faktury (art. 6 ust.
1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora. Ta podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych dotyczy wszystkich
przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi,
ulepszania naszych usług, dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, prowadzenia marketingu i
promocji własnych usług Administratora, mających na celu:
•
popularyzowanie metody Gordona w Polsce
•
rekrutację na kursy programów metody Gordona (TSR, TSN, BNWS, TSK Dzieci i Młodzieży, itd.)
•
przesyłania Państwu informacji na temat działań Polskiego Centrum Edukacji Gordona
•
dzielenie się Państwa doświadczeniami z kursów i szkoleń trenerskich programów metody Gordona poprzez
anonimowe cytowanie Państwa wypowiedzi z ankiet ewaluacyjnych zamieszczanych w materiałach
promocyjnych PCEG, portalach społecznościowych, stronie internetowej www.gordon.edu.pl oraz internecie
•
umieszczenia w materiałach promocyjnych PCEG, portalach społecznościowych, stronie internetowej
www.gordon.edu.pl oraz internecie Państwa wizerunku, zdjęć, filmów wideo, nagrań głosowych, itd.
W niektórych sytuacjach możemy przekazywać Państwa dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli
wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom
i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom
przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych, tj. organizatorom naszych kursów i szkoleń.
Faktury przekazywane są do biura rachunkowego, zgłoszenia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w
celach archiwalnych i statystycznych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, można ją wycofać w każdym momencie. Odmowa lub
wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków
bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe
są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
nieupoważnione.
Podanie danych osobowych w ankiecie zgłoszeniowej jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek przyjęcia na szkolenie
trenerskie PCEG. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. W
przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będziecie Państwo chcieli nam ich podać, niestety nie będziemy w stanie
zrealizować przyjęcia Państwa na szkolenie trenerskie podstawowe i zaawansowane realizowane przez PCEG.
Potwierdzam zgodność moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie trenerskie zgodnie
ze stanem faktycznym. Zgłaszam swój udział w szkoleniu trenerskim oraz potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z
warunkami przyjęcia. Wyrażam zgodę na robienie zdjęć, filmów i innych materiałów audiowizualnych podczas szkolenia
trenerskiego z moim udziałem oraz ich montaż, przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie oraz cytowanie moich
wypowiedzi dla celów marketingowych Polskiego Centrum Edukacji Gordona. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zawarcia porozumienia trenerskiego, celach marketingowych. Wiem, że
wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i mogę ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Miejsce i data oraz czytelny podpis _______________________________________________________________
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