
KARTA ZGŁOSZENIA NA SEMINARIUM:  

 

Imię i nazwisko 

Nr ewidencyjny przynależności                         

do W-MOIIB (WAM) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Elektryków 

Polskich z siedzibą w Warszawie; 00-050 Warszawa, ul. 

Świętokrzyska 14.(Administratora Danych Osobowych) moich 

danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby związane 

z realizacją seminarium. Potwierdzam, że zapoznałem/am się z 

poniższymi klauzulami informacyjnymi 

 

 

 

 

[ ] TAK                                           [ ] NIE  

 
......................................... 

Podpis zgłaszanej osoby 

 

 

 

[ ] TAK                                           [ ] NIE  

 
......................................... 

Podpis zgłaszanej osoby 

 

 

 

[ ] TAK                                           [ ] NIE  

 
........................................... 

Podpis zgłaszanej osoby 

 

 

 

[ ] TAK                                           [ ] NIE  

 
............................................ 

Podpis zgłaszanej osoby 

 
Zgłoszenie proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@sep.olsztyn.pl  

 
ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. 

(RODO), informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich  siedzibą w 

Warszawie; 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z 

przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, o kontakt z nim pod adresem: iod@sep.com.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji seminarium (na podstawie art. 6 ust.            

1 lit. b.) lub prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych (na podstawie art. 6 ust.1 lit.f). 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty przewidziane przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 

5) Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się Administrator Danych Osobowych jest przekazanie 

danych w celu obsługi technicznej, informatycznej, statystycznej oraz w celu prowadzenia i utrzymania dokumentacji 

wynikającej z obowiązków wobec jednostek kontrolujących. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  

7) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia seminarium. W razie 

niepodania danych osobowych nie będzie mógł Pan/Pani uczestniczyć w seminarium. 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane 

kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny 

związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. 


