Europejskie Centrum Kształcenia i Języków Obcych
Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut w Zielonej Górze
Tel. +48/ 508 100 314 lub , Fax: +48/ 68 3531 955
E-Mail: centrumksztalcenia@rahn.education, www.rahn.education/polska

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS
Zielona Góra/ Żary*
1. Dane ogólne
a) Nazwisko : ………………………………………………..
b) Imiona:

…………………………………………………………

2. Dane kontaktowe
a) tel. kom.....................................................
b) adres poczty elektronicznej ……………………………………….……………….
3. Zgłoszenie uczestnictwa na wybrany kurs

.................................................................................................................................
/dokładna nazwa kursu, poziom/

preferowane godziny zajęć: rano/ popołudniu/ wieczorem*
preferowane dni zajęć: dni robocze/ w soboty*
preferowany rodzaj zajęć: grupowe/ indywidualne*
forma płatności: całość/ rata*
4. Jak dowiedziałaś/eś się o prowadzonych przez placówkę kursach?
(właściwe zaznaczyć)
strona internetowa placówki
FACEBOOK lub inny portal społecznościowy
prasa lokalna
znajomi/ kursanci
e) inne
………………………………………………………………………………………………..
a)
b)
c)
d)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejska Fundacja Oświaty i Kultury, ul.
Sienkiewicza 36, 65-431 Zielona Góra
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt: iodo@rahn.education
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Kursie na podstawie art. 6 pkt 1 lit
b Rozporządzenia RODO – realizacja umowy udziału w kursie.
4. Pani/Pana dane przekazywane będą do podmiotów związanych z realizacją procesu kursu, w tym
m.in. prowadzących oraz podmiotów w celu realizacji swoich zadań administracyjnych.
5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez czas trwania umowy oraz przez kolejne 10 lat w
celach archiwalnych.

6.
7.
8.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pani/Pana dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu systemu informatycznego.

/miejsce, data/

/imię i nazwisko/

Wyrażam zgodę na wykorzystane moich danych przez Centrum Egzaminacyjne i Goethe-Institut na obszerne
wykorzystanie moich danych do prowadzenia badań rynkowych oraz w celach marketingowych i reklamowych
dotyczących oferty Centrum Egzaminacyjnego i Goethe-Institut, w szczególności po to aby dostarczyć
telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną odpowiednie reklamy lub zapytania (informacje) np. dotyczące
owej oferty kursów Centrum Egzaminacyjnego i Goethe-Institut.
Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.

/miejsce, data/

*niepotrzebne skreślić

/imię i nazwisko/

