zdjęcie

Karta zgłoszenia

zdjęcie
o wymiarach

na Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej

o wymiarach
3,5 x 4,5 cm

o specjalności Wspinaczka Skalna

3,5 x 4,5 cm

org. przez Polską Szkołę Alpinizmu

prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami
Data szkolenia..............................
Imię/imiona i nazwisko................................................................................................................
Data urodzenia..............................................................................................................
Miejsce urodzenia..............................................................................................................
Numer PESEL..........................................................
Powyższe dane muszą znaleźć się na zaświadczeniu. Podstawa prawna: §18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

Adres e-mail...............................................................................
Na adres e-mail otrzymasz materiały szkoleniowe, a w późniejszym czasie również zaktualizowane materiały szkoleniowe. 1-2 do roku postaramy się też poinformować Cię o ciekawych wyjazdach/szkoleniach.

Numer telefonu......................................................
W przypadku, kiedy podczas wystawiania zaświadczenia zorientujemy się, że na karcie zgłoszenia nie ma wszystkich danych, lub są one nieczytelne, dzwonimy albo wysyłamy SMS, żeby wydać zaświadczenie na czas 😊

Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach praktycznych kursu na Instruktora Rekreacji Ruchowej
o specjalności WspinaczkaSkalna oraz jestem świadomy/a, że działania na wysokości są z natury niebezpieczne a niestosowanie się do
wskazówek instruktora prowadzącego szkolenie, może stanowić zagrożenie dla mojego życia lub zdrowia. Dodatkowo jestem świadomy/a,
że rezygnując z posiadania ubezpieczenia NNW, robię to na własną odpowiedzialność.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem kursów i szkoleń zawartym w statucie Polskiej Szkoły Alpinizmu i zobowiązuje się do
jego przestrzegania. Zobowiązuję się również do zachowania poufności informacji pozyskanych w trakcie szkoleń a także do zachowania
poufności i nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji dotyczących zbiorów zawierających dane osobowe lub innych wiadomości,
które mogłyby ujawnić jakąkolwiek treść przetwarzanych danych osobowych lub umożliwić dostęp do nich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, realizacji szkolenia, a także prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem, co jest
obowiązkiem ustawowym Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego, do których należy Polska Szkoła Alpinizmu. Oświadczam, że
zostałam/em poinformowany, iż przysługuje mi prawo: do dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
moich danych a także, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i szkolenia.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204
z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie od Polskiej Szkoły Alpinizmu posiadającej siedzibę w Bielsku-Białej, informacji handlowych
drogą elektroniczną. Wyrażam również zgodę na umieszczanie zdjęć lub filmów wykonanych podczas szkolenia na stronie internetowej
placówki oraz profilu na portalach społecznościowych w celach promocyjnych kursów/szkoleń organizowanych przez Polską Szkołę
Alpinizmu, co się wiąże z wykorzystaniem w ww. miejscach mojego wizerunku.

..................................................................
miejscowość, data

..........................................................
czytelny podpis

