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TYTU : FORMULARZ ZG OSZENIOWY – OSOBA INDYWIDUALNA

KRS 0000155205 S D REJONOWY
Dla m.st. Warszawy, XIV Wydzia Gospodarczy KRS.

NIP: 583 26 50 389 REGON: 191971801
WYSOKO KAPITA U ZAK ADOWEGO – 84 312 000,00 z Formularz P/01.01.04

FORMULARZ ZG OSZENIOWY UCZESTNIKA

Pan/Pani :

Nazwa kursu :

D a n e u c z e s t n i k a k u r s u

Adres zamieszkania :

Nr PESEL :

tel./fax. :

e mail :

Wykszta cenie :

Miejsce szkolenia :

1. Wyra am zgod na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zg oszeniowym
celem realizacji szkolenia…………….

Tak
Nie
2. Wyra am zgod na otrzymywanie informacji handlowych za pomoc rodków komunikacji

elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o wiadczeniu us ug drog elektroniczn z dnia 18
lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, z pó n. zm.) od „CS Natura Tour” sp. z o.o. w trakcie
trwania umowy, a tak e po jej zako czeniu.

Tak
Nie
3. Wyra am zgod na otrzymywanie informacji handlowych przy u yciu telekomunikacyjnych

urz dze ko cowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywo uj cych, zgodnie z
art. 172 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz.1907 z pozn. zm.) od „CS Natura Tour” sp. z o.o. w trakcie trwania umowy, a tak e po jej
zako czeniu.

Tak
Nie

87 298 560,00 zł
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej zwane: „RODO”)
informujemy, e:

1. Administratorem Pa stwa danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest „CS Natura Tour” sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Thomasa
Edisona 2, 04 510 Warszawa.

2. Od dnia 25 maja 2018 r. w strukturach „CS Natura Tour” sp. z o.o. istnieje mo liwo skontaktowania sie z Inspektorem Ochrony
Danych (dalej „IOD”) za po rednictwem e maila iod@naturatour.pl.

2. Pa stwa dane b d przetwarzane w celu:
a) wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
b) wype nienie prawnie ci cych obowi zków na Administratorze danych w zwi zku z konieczno ci przechowywania dowodów

ksi gowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w zwi zku z przepisami podatkowymi),
c) w celu dochodzenia ewentualnych roszcze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
d) marketingu i promocji produktów i us ug w asnych i spó ek z grupy kapita owej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
e) wewn trznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6

ust. 1 lit. f) „RODO”).

3. Odbiorcami Pa stwa danych osobowych w zwi zku z realizacj celów wskazanych w pkt. 2 mog by :
a) osoby upowa nione przez Administratora – pracownicy oraz wspó pracownicy
b) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzaj ce) na podstawie zawartych

umów
c) spó ki powi zane z Administratorem
d) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.

4. Pa stwa dane osobowe nie b d przekazane do pa stwa trzeciego lub organizacji mi dzynarodowej.

5. Pa stwa dane osobowe b d przetwarzane przez Administratora w okresie niezb dnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 2:
a) w zwi zku z realizacj zawartej umowy, do czasu jej zako czenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy

prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszcze ,
b) w zwi zku z marketingiem produktów i us ug oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

6. Przys uguj Pa stwu nast puj ce prawa:
a) prawo dost pu do tre ci danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usuni cia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
f) prawo do wniesienia sprzeciwu , na podstawie art.21 „RODO”

7. Przys uguje Pa stwu prawo do cofni cia zgody w dowolnym momencie bez wp ywu na zgodno z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofni ciem, je eli przetwarzanie odbywa si na podstawie wydanej uprzednio zgody na
przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

8. Przys uguje Pa stwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznacie Pa stwo, e przetwarzanie danych osobowych
odbywa si z naruszeniem przepisów „RODO”.

9. Podanie przez Pa stwa danych osobowych jest niezb dne do zawarcia i realizacji Umowy tj. udzia u w szkoleniu/konferencji/kursie.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencj niepodania tych danych b dzie brak mo liwo ci zawarcia i realizacji
umowy zamówienia. Wyra enie przez Pa stwa zgód dotycz cych otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne, uzyskanie
zgody umo liwi Administratorowi na przesy anie Pa stwu informacji o aktualnych ofertach i promocjach dotycz cych produktów i us ug.

10. W wypadku zg oszenia przez Pracodawców, pracowników do odbycia kursów i szkole zawodowych maj cych na celu podniesienie ich
kwalifikacji „CS Natura Tour” sp. z o.o. informuje, i Pa stwa dane zosta y pozyskane od podmiotów kieruj cych, tj. od Pa stwa
Pracodawców.

(miejscowo i data) (czytelny podpis)

87 298 560,00 zł 


