EUROPE DIRECT Poznań
przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej

61-874 Poznań, al. Niepodległości 2,
tel. 61 852-16-70,

w Poznaniu

http://www.europe-direct.poznan.pl
e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl

FORMULARZ ZAMÓWIENIA BEZPŁATNYCH LEKCJI / WARSZTATÓW EUROPEJSKICH
(sposób prowadzenia : zdalnie)
PROPONOWANE TEMATY
PROPONOWANY TERMIN
PROPONOWANE GODZINY
LICZBA
LEKCJI/WARSZTATÓW
SZACUNKOWA LICZBA
UCZESTNIKÓW
WIEK UCZESTNIKÓW
(KLASA)
DANE
ZAMAWIAJĄCEGO:
(nazwa szkoły, adres, telefon,
e mail)

DANE NAUCZYCIELA:
(imię i nazwisko, e-mail,
telefon)
UWAGI

TAK

DOSTĘP DO KOMPUTERA,
RZUTNIKA, NAGŁOŚNIENIA

TAK

NIE

DOSTĘP DO KAMERY (może być
wewnętrzna w laptopie)

TAK

NIE

DOSTĘP DO INTERNETU

TAK

NIE

MOŻLIWOŚĆ TRANSMISJI
LEKCJI ONLINE W SALI

TAK

NIE

NIE

K

TAK

NIE

K
TAK

do
ku
me
nt
u
lu
b
po

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez punkt EUROPE DIRECT Poznań, działający przy Wielkopolskiej Izbie
Rzemieślniczej (WIR) w Poznaniu, w celu przekazywania informacji na temat działań edukacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez
Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu oraz podmioty trzecie, z którymi WIR współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku
z prowadzoną działalnością w oparciu o udzielone przez Panią/Pana zgody lub w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora lub
podmiotów trzecich (art.6 ust.1 lit. a, f RODO).
**Wyrażam zgodę na możliwość robienia zdjęć podczas lekcji europejskich organizowanych przez EUROPE DIRECT Poznań, działający przy
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu i ich wykorzystanie w celach promocyjnych (strony internetowe) przez ww. podmioty

** Wyrażam zgodę na przesyłanie przez EUROPE DIRECT Poznań, działający przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślnicze drogą elektroniczną
informacji o wszelkich działaniach podejmowanych przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. na adres poczty elektronicznej
podany w usłudze zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, z 2018 r.,
poz. 650/.
* zaznacz właściwe

NIE

** Niewyrażenie zgody spowoduje uniemożliwienie realizacji lekcji/warsztatów

______________________
Podpis

EUROPE DIRECT Poznań
przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej

61-874 Poznań, al. Niepodległości 2,
tel. 61 852-16-70,

w Poznaniu

http://www.europe-direct.poznan.pl
e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl

Klauzula informacyjna
Mając na uwadze przepisy wynikające z 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 (dalej RODO), informujemy Panią/Pana, że:
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest punkt EUROPE DIRECT Poznań działający przy Wielkopolskiej
Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu z siedzibą: al. Niepodległości 2 61-874 Poznań, zwany dalej „Administratorem”.
Można się z nami skontaktować osobiście w siedzibie, listownie, elektronicznie pod adresem e-mail: europedirectpoznant@irpoznan.com.pl lub tel. +48 61 852 16 70.
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zawartej umowy o świadczenie usługi informacyjnej /art.
6 ust. 1 lit. b RODO/, przekazywania informacji na temat działań edukacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez
Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu oraz podmioty trzecie, z którymi WIR współpracuje w związku z
prowadzoną działalnością w oparciu o udzielone przez Panią/Pana zgody /art. 6 ust. 1 lit. a RODO/ lub w oparciu o
prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotów trzecich (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana niektórych danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
a) podmioty, z którymi Administrator współpracuje w związku z prowadzoną działalnością – w zakresie niezbędnym
do prawidłowej realizacji działań edukacyjnych i promocyjnych oraz wykonania umowy o świadczenie usługi
informacyjnej.
b) podmioty współpracujące z Administratorem dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również świadczenia
usług lub wykonania umów, dotyczy to przede wszystkim dostawców usług technicznych takich jak firmy
telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane osobowe,
które przetwarza WIR.
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich
usunięcia lub innego podobnego żądania oraz do czasu niezbędnego do realizacji zawartej umowy o świadczenie usługi
informacyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych
umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony Pani/Pana praw i wolności.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO;
h) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
W Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu nie są przetwarzane dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym
profilowanie.

