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FORMULARZ   ZGŁOSZENIOWY 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 :  

 

Wykształcenie :  

 

Miejsce Szkolenia 

   
:  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym 

celem realizacji szkolenia……………. 

Tak 
 

Nie 
 

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 

lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.) od CS Natura Tour Sp. z o.o.. w trakcie 

trwania umowy, a także po jej zakończeniu.  

Tak 
 

Nie   
 

3.  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, 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 także po jej 

zakończeniu.  

Tak 
 

Nie    

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej zwane: 

„RODO”) informujemy, że: 
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1. Administratorem Państwa  danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest CS Natura Tour Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-958 Gdańsk, 

ul. Dyrekcyjna 2-4.  

2. Od dnia 25 maja 2018 r. w strukturach CS Natura Tour Sp. z o.o. istnieje możliwość skontaktowania sie z Inspektorem Ochrony Danych 

(dalej „IOD”) za pośrednictwem e-maila iod@naturatour.pl. 

 

2. Państwa dane będą przetwarzane w celu: 

a) wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”) 

b) wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów 

księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi), 

c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”), 

d) marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”), 

e) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit. f) „RODO”). 

 

3. Odbiorcami Państwa  danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 2 mogą być: 

a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy 

b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów 

c) spółki powiązane z Administratorem  

d) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne. 

 

4. Państwa  dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

5. Państwa  dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 2: 

a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, 

b) w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie. 

 

6. Przysługują Państwu  następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”, 

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”, 

c) prawo do usunięcia 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. 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”. 

 

8. Przysługuje Państwu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 

odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”. 

 

9. Podanie przez Państwa  danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/konferencji/kursie. 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji 

umowy - zamówienia.  Wyrażenie przez Państwa  zgód  dotyczących otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne, uzyskanie 

zgody umożliwi Administratorowi na przesyłanie Państwu  informacji o aktualnych ofertach i promocjach dotyczących produktów i usług. 

 

10. W wypadku zgłoszenia przez Pracodawców, pracowników do odbycia kursów i szkoleń zawodowych mających na celu podniesienie ich 

kwalifikacji CS Natura Tour Sp.z o.o. informuje, iż Państwa dane zostały pozyskane od podmiotów kierujących , tj. od Państwa 

Pracodawców. 

 

 

 

 

 

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

                  (miejscowość i data)                                                                                                                            (czytelny podpis) 

 


