
                                                                                                                                                    
Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego 

 
 Bogusław  Lesiuk 

34-100 Wadowice , ul. Lwowska  32 

tel./fax 033 82 348 82, tel. kom. 602 389 670  

 

KARTA UCZESTNIKA KURSU 

 
NA KURSIE …………………………………………………………………………………………………………… 

 

1/  NAZWISKO………………………………………………………………………………………………….………. 

2/  IMIĘ……………………………………………………………………………………………………….…….……. 

3/  PESEL…………………………………………………………………………………………………………....…… 

4/  DATA URODZENIA…………………………………………………………………………………………………. 

5/  MIEJSCE URODZENIA……………………………………………………………………………………………… 

6/  WOJEWÓDZTWO (MIEJSCA UR.) ………………………………………………………………………………… 

7/ MIEJSCE ZAMIESZKANIA (DOKŁADNY ADRES)………………………….……………………….…………… 

………………………………………………………………………….………………………………………………….

………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

8/  WYKSZTAŁCENIE…………………………………………………………………………………………………... 

9/  TELEFON, e-mail……………………………………………………………………………………………………... 

10/  NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………… 
CZYTELNY PODPIS KURSANTA 

 

                Oświadczenie 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego 

„Labor-S” Bogusław Lesiuk z siedzibą w 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 32, numer NIP 5510011040  

2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych możesz kierować pod adres e-mail: biuro@labor-szkolenia.pl 

3. Dane osobowe klientów, kontrahentówsą przetwarzane  w celach: 

- wnioskowania do Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach/Urzędu Dozoru Technicznego/TUV SUD o nadanie  uprawnień 

spawalniczych 

- w ramach realizowanego projektu przekazywane do realizatora tj. Centrum Kształcenia Prymus Sp. z o.o.  

- wnioskowania do Beskidzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bielsku-Białej o uprawnienia SEP 

- ubezpieczenia kursantów na kursie / firmy ubezpieczające 

- windykacje należności  

- wysyłka dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej  

4.  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

5. Informujemy, że macie Państwo zawsze prawo dostępu do danych, możecie je sprostować. Możecie też zawsze sprzeciwić się 

przetwarzaniu przez nas Państwa  danych. 

6. Możecie Państwo również w każdym momencie cofnąć udzieloną nam zgodę. 

7. Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego - jest dobrowolne 

8.  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 

prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie 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) 

 

 

………………………………………………………………………………… 
CZYTELNY PODPIS KURSANTA 

mailto:biuro@labor-szkolenia.pl

