Warsztaty doskonalące dla fizjoterapeutów
Aerozoloterapia i drenaż autogeniczny w mukowiscydozie

Szpital Św. Ludwika w Krakowie, 24.11.2018
KARTA ZGŁOSZENIOWA
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□
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Dietetyk
Lekarz

Adres zamieszkania
Miejsce pracy
Telefon

e-mail
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□
□

Tak
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REGON
NIP

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Polskie
Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3b, numer
KRS 0000064892 w celu realizacji celów statutowych PTWM
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach

…………………………………….
Data, podpis

1

Informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Walki z
Mukowiscydozą z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3b, numer KRS
0000064892, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych:
 imię i nazwisko
 adres zamieszkania
 e-mail
 telefon
inspektorem danych osobowych u Administratora jest Waldemar Majek, e-mail:
wmajek@ptwm.org.pl, */
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia dla fizoterapeutów
oraz innych działań edukacyjnych PTWM
3. 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.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2 jest
zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych – RODO).

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia projektu

…………………………………….
Data, podpis
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