
Formularz zgłoszeniowy 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na adres email: gnatowska@imc.pcz.pl 

 
Temat szkolenia: 

Wprowadzenie do modelowania obiegu cieplnego silnika i zaawansowanych 
technologii samochodowych 

 
Data szkolenia:  

 
6-8.10.2021 

 
Cena szkolenia: 

 
2900 ( w tym 300zł Egzamin) 

Dane zgłoszeniowe: 

 
Firma 

 
 

 
Adres 

 

 
NIP 

 

Dane Uczestnika/czki Imię: 

Nazwisko: 

Telefon: 

Mail: 

Adres (ulica , numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto): 
 
 
 

Stanowisko  
Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia. 

 
 Oświadczam, że szkolenie ma charakter kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego.  

 

Sposób płatności: 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty zaliczki w kwocie 1000PLN w terminie 

do 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia na konto Politechniki Częstochowskiej podane poniżej. Pozostałą kwotę należy uiścić w 

terminie 14 dni po zakończeniu szkolenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. 

Raiffeisen Bank Polska SA nr 06 1750 1211 0000 0000 0416 8728 

W tytule przelewu prosimy zamieszczać poniższe dane: Modelowanie 2021, imię i nazwisko Uczestnika 

Potwierdzenie zgłoszenia: Po otrzymaniu formularza oraz wpłaty zaliczki prześlemy Państwu potwierdzenie 

uczestnictwa w szkoleniu. 

 

 ………..………………………….……  

Data i czytelny podpis Uczestnika/czki 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dla Uczestnika/czki:  

1. Administrator danych osobowych  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Częstochowska reprezentowana przez Jego Magnificencję Rektora, 
z siedzibą przy ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa. 

2. Inspektor Ochrony Danych  
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się 
Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:  

 listownie na adres: 42-201 Częstochowa, ul. J.H. Dąbrowskiego 69; 

 -przez e-mail: iodo@pcz.pl 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych):  

Pani/Pana wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na 
szkolenie.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do szkolenia. W przypadku 
niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.  

4. Okres przechowywania danych osobowych  

Dane osobowe kandydatów niezakwalifikowanych do szkolenia będą umieszczane na listach rezerwowych, celem ewentualnego 
przeniesienia na listę zakwalifikowanych, pod warunkiem zwolnienia miejsca przez osobę wytypowaną w postępowaniu rekrutacyjnym. W 
przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one przechowywane do momentu wycofania 
przez Panią/Pana zgody, chyba, że przepis prawa zezwala na ich dalsze przechowywanie.  

5. Odbiorcy danych  
Pani/Pana dane możemy przekazywać organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa.  

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji  
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

 prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 
równoznaczne z wycofaniem się z procedury rekrutacyjnej do szkolenia;  

 prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych;  

 prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych 
osobowych;  

 prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na 
przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;  

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;  

 prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;  

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
  

 V. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Po zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej (pkt IV niniejszego formularza zgłoszeniowego):  

Oświadczam, iż wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych (podanych w niniejszym Formularzu 
zgłoszeniowym) przez Politechniką Częstochowską w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji do szkolenia. 

  

  

 ………..………………………….………….   
Data i czytelny podpis Uczestnika/czki 

 

* Niepotrzebne skreślić  

X 

mailto:iodo@pcz.pl

