
   

Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnym 

szkoleniu 

pt.: „Jak uczyć o energetyce jądrowej?” 

 
Prosimy wypełnić czytelnie i przesłać e-mailem:  

poznajatom@biol.uw.edu.pl 
 

Początek rejestracji w dniu 10 września 2019 r. od godz. 10:00.  

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. 

 

Zgłaszam swój udział w szkoleniu w terminie: 
 

o 30 września 2019 r. (poniedziałek) 

o 01 października 2019 r. (wtorek) 

o 03 października 2019 r. (czwartek) 

o 04 października 2019 r. (piątek) 

 

Proszę zaznaczyć województwo w którym Pani/Pan uczy: 
 

o zachodnio-
pomorskie 

o lubuskie 

o wielkopolskie 

o pomorskie 

 

o dolnośląskie 

o opolskie 

o śląskie 

o łódzkie 

o mazowieckie 

o warmińsko-

mazurskie 

o podlaskie 

o kujawsko-

pomorskie 

o małopolskie 

o świętokrzyskie 

o podkarpackie 

o lubelskie 
 

 

Imię i nazwisko: 

Nazwa i adres placówki: 
 

 

Nr telefonu do placówki: 

 
Adres e-mail placówki: 

 

Nr telefonu prywatnego: 
 

Adres e-mail prywatny: 

Stanowisko: 

 

Nauczany przedmiot/obszar doskonalenia 

zawodowego: 

 

 
Oświadczam, że wszystkie powyżej podane informacje są prawdziwe. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z realizacją szkolenia 
pt.: „Jak uczyć o energetyce jądrowej” zgodnie z klauzulą informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE I 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO” (zawartą 
poniżej). 

 

 
 

 

Podpis uczestnika (imię i nazwisko) 

 

 
 

 

Miejscowość/data 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. [RODO] informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest „WOJRON-EDU” Wojciech 

Ronatowicz z siedzibą w Warszawie, e-mail:wojron-edu@protonmail.com. 
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu udziału w szkoleniu pt.: „Jak 

uczyć o energii jądrowej” realizowanym na zlecenie Ministerstwa Energii [Szkolenie]. Dane osobowe 

będą przetwarzane w celu: 

a. wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w Szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO); 

b. bieżącego kontaktu wynikającego z Państwa zainteresowania oraz udziałem w Szkoleniu 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
c. wypełnienia prawnie ciążących na Administratorze danych obowiązków w związku 

z koniecznością przechowywania dowodów wykonania usług i rozliczenia projektu 
szkoleniowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z odrębnymi 

przepisami); 

d. wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, ewaluacji, raportowania, 
badania satysfakcji uczestników (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

e. marketingu i promocji projektów edukacyjnych, szkoleniowych i oświatowych realizowanych 
przez „WOJRON-EDU” Wojciech Ronatowicz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) 

RODO). 

3. Dane osobowe mogą być udostępnione przez Administratora: 
a. podmiotom, na rzecz których Administrator realizuje Szkolenie, 

b. podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi związane z realizacją Szkolenia, w tym dla celów 

rekrutacji uczestników Szkolenia i jego realizacji, 

c. osobom upoważnionym przez Administratora – pracownikom oraz współpracownikom. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów 

wskazanych powyżej: 

a. przez okres niezbędny dla pełnej realizacji celów przetwarzania, w szczególności realizacji 

obowiązków prawnych Administratora związanych z realizacją Szkolenia a po jego zakończeniu 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących 

przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, 

b. w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez „WOJRON-EDU” Wojciech 

Ronatowicz, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie. 

5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz 

otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do ich przenoszenia oraz do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – o ile uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem 

przepisów RODO. 

6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi Państwu 

wzięcie udziału w Szkoleniu. 

 


