„AKADEMIA TECHNOMEDU”
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
TYTUŁ SZKOLENIA:

DATA SZKOLENIA:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Nazwa i adres Firmy:

Adres mailowy:

NIP:

Numer telefonu:

Wobec Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego „Technomed” (dalej: „OPPM
Technomed” lub „Administrator”) z zarejestrowaną siedzibą w Łodzi przy ul. Walerego
Wróblewskiego 18/1007, 93-578 Łódź, nr KRS: 0000598964, nr NIP: 7292710136, nr REGON:
363610183, będącej związkiem pracodawców odpowiednio (prosimy o zaznaczenie wybranych
zgód):
* Oświadczam, że rozumiem, iż przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych
zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym odbywać się będzie na potrzeby organizacji oraz
zapewnienia mojego udziału w ww. szkoleniu i formalnego rozliczenia tego szkolenia, a także wyrażam zgodę
na powyższe przetwarzanie, w szczególności również w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do wykonania
umowy dotyczącej szkolenia lub do podjęcia działań przed jej zawarciem.
Wyrażam zgodę na zapisanie się do newsletter’a i przesyłanie mi w jego zakresie informacji o
realizowanych projektach i zajmowanych stanowiskach przez OPPM Technomed oraz przesyłanie mi
informacji handlowych przez OPPM Technomed, obejmujących aktualną ofertę szkoleń, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a
także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w
rozumieniu ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, na podany adres e-mail, na temat informacji o
realizowanych projektach i zajmowanych stanowiskach przez OPPM Technomed oraz oferty szkoleń OPPM
Technomed
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zamieszczonych w niniejszym
formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przekazywania newstetter’a i informacji handlowych przez OPPM
Technomed.
Wyrażam zgodę otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.
* Zapoznałem się z regulaminem „Akademii Technomed” oraz warunkami uczestnictwa i płatności
Data i podpis uczestnika:

*Zgoda obowiązkowa

Prosimy odesłać na adres: biuro@technomed.org.pl

„AKADEMIA TECHNOMEDU”
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
W związku z obowiązywaniem 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) (dalej: „Rozporządzenie”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., informujemy
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed z zarejestrowaną siedzibą w Łodzi
przy ul. Walerego Wróblewskiego 18/1007, 93-578 Łódź, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000598964, nr NIP: 7292710136, nr
REGON: 363610183, będąca związkiem pracodawców (dalej: „Administrator” lub „OPPM Technomed”).
2. Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych jest możliwy pod adresem: 02-142 Warszawa, ul. Czarnieckiego 21/23 lok.1, adres:
email: biuro@technomed.org.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są odpowiednio w celach:
a) organizacji oraz zapewnienia udziału Pani/Pana szkoleniu i formalnego rozliczenia tego szkolenia;
b) przekazywania newsletter’a i informacji handlowych przez OPPM Technomed – w przypadku wyrażenia zgody w tym zakresie;
c) realizacji zgłoszonych Administratorowi reklamacji;
d) rachunkowych i podatkowych, wynikających z ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych;
e) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora, w tym w celach windykacyjnych i do prowadzenia postępowań sądowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach otrzymywania newsletter’a i informacji handlowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda, stosownie
do art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia, zebrana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz
ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest OPPM Technomed. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą zostać
przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, to jest podmiotom świadczącym na rzecz jej rzecz usługi doradztwa
prawnego, usługi rachunkowe lub usługi z zakresu prawa podatkowego lub usługi techniczne i promocyjne/PR. W innych sytuacjach dane osobowe
będą przekazywane, gdy przekazanie danych wynika z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji umowy.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez Administratora odpowiednio w następujących okresach:
a) przez cały okres trwania zawartej umowy, a po jego ustaniu przez okres ustalony na podstawie odpowiednich okresów podatkowych i
księgowych oraz okresów przedawnienia roszczeń, a także dodatkowego okresu 1 roku czasu liczonego od końca roku, w którym umowa
wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku;
b) w przypadku złożonych przez Panią/Pana reklamacji w okresie niezbędnym do jej rozpoznania;
c) w celach rachunkowych i podatkowych przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego;
d) w celu przekazywania newsletter’a i informacji handlowych przez OPPM Technomed oraz w zakresie innych zagadnień objętych zgodą –
przez okres obowiązywania wyrażonej zgody i w terminie 30 dni od przesłania oświadczenia o jej cofnięciu;
e) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora, w tym w celach windykacyjnych i do prowadzenia postępowań sądowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) Prawo dostępu do treści danych osobowych, stosownie do art. 15 Rozporządzenia. Na Pani/Pana żądanie dostarczymy również
Pani/Panu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
b) Prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, stosownie do art. 16 Rozporządzenia;
c) Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”, stosownie do art. 17 Rozporządzenia;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 18 Rozporządzenia;
e) Prawo do przenoszenia danych osobowych, stosownie do art. 20 Rozporządzenia. Dane osobowe są Pani/Panu przekazywane w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. art. 21 Rozporządzenia;
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w
przypadku stwierdzenia, że naruszona została ochrona Pani/Pana danych osobowych lub uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy Rozporządzenia;
h) Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie przedmiotowej zgody przed jej wskazanym cofnięciem.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do organizacji oraz zapewnienia Pani/Pana udziału w ww. szkoleniu i
formalnego rozliczenia tego szkolenia, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi
realizację czynności i działań wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia ww. umowy
dotyczącej udziału w szkoleniu. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newsletter’a i informacji handlowych od OPPM Technomed nie jest wymagane w
celu zawarcia umowy.

