
ZGŁOSZENIE

NA KURS / WARSZTATY SZKOLENIOWE

organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu

w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu Filii w Poddębicach
w roku szkolnym …..................

Tytuł szkolenia:

…..................................................................................................................

......................................................................................................................

Imię i nazwisko uczestnika 
…................................................................................................

Dane kontaktowe:

e-mail.........................................................................................................

Telefon..................................................................................

Placówka...........................................................................................................

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) 
informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu z 
siedzibą przy ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz e-mail: wodn@wodnsieradz.edu.pl 
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: iodo@wodnsieradz.edu.pl, Adres do korespondencji: ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w związku z realizacją celów statutowych 
placówki, w szczególności prowadzeniu form doskonalenia nauczycieli, na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 
września 2016r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1591). 
4. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Sieradzu, podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z 
którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w 
tym również obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa. 
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści
swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. (Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, 
na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami archiwizacji). 
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w formach doskonalenia nauczycieli i wynika z przepisów 
prawa. 
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym również profilowaniu. 

Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  moich  danych  osobowych  do  celów
związanych z organizacją powyższego szkolenia. 

…..........................................................
(data i czytelny podpis)           
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