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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Kurs Zawodowy Doskonalący 
Projektowanie i wykonywanie łodzi typu „KANU” 

 

25 - 31 lipca 2022 rok 

w trybie stacjonarnym 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garbatce-Letnisku 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………… 
  
Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Jak dowiedziałem się o kursie?: ……………………………………………………………………….. 
 
Dotychczasowe doświadczenie z obróbką drewna? :……………………………………..………… 

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

   

Data 
przyjazdu 

Zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (cena 30 zł/noc)* TAK NIE   

Chęć korzystania z wyżywienia (dwudaniowy obiad 30zł) TAK NIE  

 
Wypełniony formularz proszę przesłać e-mailem na adres: latowcku@poczta.onet.pl 
 
Podanie powyższych danych jest niezbędne do udziału w  kursie dokształcającym i mogą być one udostępniane podmiotom prawa 
wymaganym w ustawach. 

 
Klauzula informacyjna dla uczestników warsztatów snycerskich 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych  

w Garbatce-Letnisko w Garbatce-Letnisko ul. Hanki Lewandowicz 4 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym skorzystania z przysługujących na mocy przepisów RODO praw, można 

skontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub przesłać wiadomość email : 

iod@ckziu.radom.pl  

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

Uczestnictwa w kursie dokształcającym „Projektowanie i wykonywanie łodzi typu „KANU”” – podstawą przetwarzania danych 

osobowych  zgodnie z Rozporządzeniem art. 6 ust 1 lit. b - RODO jest  wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej 

Szkoły (www. drzewna - zakładka CKU). Formularz ten zawiera następujące dane:(imię i nazwisko, telefon, adres e-mailowy). Telefon 

oraz adres e-mailowy będzie wykorzystany do celu poinformowania uczestnika o rozpoczynającym się kursie.  Uczestnik, biorący udział 

w kursie doskonalącym, akceptuje warunki  harmonogramu. Po zakończonych warsztatach uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane 

przez Administratora.  

4. Administrator informuje, że kurs doskonalący może  być dokumentowane filmowo oraz fotograficznie, a materiały nieodpłatnie 

rozpowszechniane w mediach, FB szkoły  w celach promocyjnych. Ewentualne wizerunki uczestników utrwalone w trakcie tworzenia 

materiału, będą rozpowszechniane w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. .  

5. Nie przekazujemy danych osobowych uczestników innym podmiotom.  

6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).  

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez Administratora do Prezesa UODO Warszawa ul. Stawki 2 

8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w warsztatach.  
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