QualyMed R . Laska A. Lutak Sp. J.
31-117 Kraków; ul. Cybulskiego 8/7
tel/fax 12 3414300 / 12 3415595
www.qualymed.pl

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w związku z uczestnictwem w szkoleniu Ochrona Radiologiczna Pacjenta organizowanym
przez QualyMed R. Laska A. Lutak Sp. J. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez administratora danych Firmy QualyMed w celu realizacji szkolenia.

Podstawa prawna:
pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.
Klauzula informacyjna o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest QUALYMED R. Laska,
A. Lutak Spółka Jawna; 31-117 Kraków,
ul. Cybulskiego 8/7, wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000335292, zwany dalej Administratorem - Inspektorem ochrony danych
osobowych jest QualyMed, e-mail: biuro.krakow@qualymed.pl;
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:


Imię i Nazwisko



Wykształcenie



Wykonywany zawód (specjalność):



Nr PESEL



Seria i nr dowodu osobistego



Adres korespondencyjny (z kodem)



Telefon kontaktowy



Email



Dane do faktury (pełna nazwa, adres i NIP)
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2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia realizowanego
przez QualyMed i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4. Podanie danych jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu;
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat.
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