KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE:
„POBIERANIE PRÓBEK WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, WODY
Z KĄPIELISK, MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI ORAZ WODY
Z PŁYWALNI”

3 października 2019 r. (czwartek)
w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni,
ul. Starowiejska 50, 81-356 Gdynia
Firma* ……………………………………………………………………………………………..............
zgłasza chęć uczestnictwa w ww. szkoleniu, następujących osób:
L.p.

imię i nazwisko

tel. kontaktowy

adres poczty elektronicznej

* pełna nazwa firmy, siedziba i adres
Dane do faktury i umowy:
NIP
KRS
oznaczenie sądu rejestrowego
wysokość kapitału zakładowego
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 350 zł. Do podanej ceny doliczony zostanie podatek
VAT w wysokości 23%. Podatek VAT nie zostanie naliczony w przypadku podpisania poniższego
oświadczenia.

……………….………………..
Data i podpis osoby upoważnionej
do zaciągania zobowiązań
Oświadczam, że środki wydatkowane na ww. szkolenie finansowane są ze środków publicznych w myśl
zapisów art. 5 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 r ** lub
w co najmniej 70%, ale mniej niż 100% - zwolnienie wynikające z §13 ust. 1 pkt. 20 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.**
** zaznaczyć właściwe

……………….………………..
Data i podpis osoby upoważnionej
do zaciągania zobowiązań
Oświadczam, że osobom zgłoszonym do uczestnictwa w ww. szkoleniu została przekazana treść
obowiązku informacyjnego RODO stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej karty zgłoszenia na szkolenie.

……………….………………..
Data i podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1 do Karty zgłoszenia na szkolenie

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO)
-SZKOLENIE-

Zgodnie z rozporządzeniem 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 (RODO) informuje się, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Wojewódzką Stację SanitarnoEpidemiologiczna w Gdańsku (80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4, tel. 58 344 73 00) jest Pomorski
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny będący jednocześnie Dyrektorem Stacji.

2.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@wsse.gda.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na w celu:
a) realizacji procesu szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa o podatkach tj. wystawienie faktury (art.
6 ust. 1 lit. c RODO),
c) zarejestrowania danych w postaci imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych w „Rejestrze
próbkobiorców uprawnionych do pobierania wody” prowadzonego przez Pomorskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres 6 lat tj., do czasu przedawnienia roszczeń (dane z realizacji procesu szkolenia, oraz
dane niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa o podatkach);
b) bezterminowo (dane w postaci imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wpisane do „Rejestru
próbkobiorców uprawnionych do pobierania wody”), jednocześnie informuje się, iż ma Pani/Pan
prawo wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

6.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

9.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym również w formie profilowania.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
tel. 58 344 73 00, fax. 58 520 32 53, www.wsse.gda.pl, e-mail: poczta@wsse.gda.pl, wsse.gdansk@pis.gov.pl

