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KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA 

( ZGŁASZA PRACODAWCA FIRMA ) 
 
Temat szkolenia: „Proste to RODO” 

Praktyczne warsztaty podnoszące kompetencje personelu  
przetwarzającego dane osobowe Pacjentów w Jednostkach Medycznych 

 

Termin szkolenia: 26 lutego 2019 r.  
(wtorek) 

Zgłaszane osoby: 
 

1. Imię i nazwisko  
 
 

Telefon:  

Email:  

2. Imię i nazwisko  
 
 

Telefon:  

Email:  

3. Imię i nazwisko  
 
 

Telefon:  

Email:  

4. Imię i nazwisko *  
 
 

Telefon:  

Email:  

Warunki uczestnictwa: 
Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: 

 przesłanie na email szkolenia@informatyka-serwis.pl prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia, 

akceptacja zgłoszenia przez organizatora (potwierdzenie udziału w szkoleniu), 

 dokonanie przelewu ceny szkolenia  do 05 lutego 2019 r. na nw. rachunek bankowy: 
 

Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Aleksandra Kubik 
ul. Westerplatte 13/37, 42-200 Częstochowa NIP: 9491984104 

ING 27 1050 1142 1000 0092 4985 9969 

Warunki rezygnacji: Rezygnacja musi nastąpić  w formie pisemnej, listem poleconym doręczonym najpóźniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem szkolenia decyduje data wpływu do organizatora szkolenia. Rezygnacja dokonana w terminie 
późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100% ceny szkolenia. 
Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty ceny szkolenia. 

Oświadczenie:   Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz warunki 
rezygnacji i upoważniam organizatora  do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. Jako zgłaszający uczestników, 
oświadczam, iż zobowiązuję się do spełnienia obowiązku informacyjnego o jakim mowa w art. 14 Rozporządzenia 
RODO względem osób zgłoszonych, jako uczestnicy w szkoleniu.  

 

F I R M A  

( ZGŁASZAJĄCY UCZESTNIKÓW – ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ) 

 

 

……………………………………………………………        ………………………………..…………………………….. 
                                                  (pieczątka firmowa)                                              (odpis osoby upoważnionej do zgłoszenia) 
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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ SZKOLENIA 
1. Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO] Administrator zleca Przetwarzającemu tj. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Aleksandra Kubik                             

ul. Westerplatte 13/37, 42-200 Częstochowa NIP: 9491984104 organizację  szkolenia pn. „Proste to RODO” Praktyczne warsztaty 
podnoszące kompetencje personelu  przetwarzającego dane osobowe Pacjentów w Jednostkach Medycznych, Administrator zleca 
Przetwarzającemu także przetwarzanie danych osobowych zgłaszanych do udziału w szkoleniu przez niego uczestników w zakresie 
niezbędnym i koniecznym dla realizacji szkolenia na warunkach niżej opisanych. 

2. Czas [art. 28 ust. 3 RODO]  Przetwarzanie będzie wykonywane przez czas niezbędny dla prawidłowej realizacji szkolenia. 
3. Charakter i cel [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzający realizując szkolenie działa na rzecz Administratora  na jego zlecenie i w jego imieniu. 
4. Rodzaj danych / Kategoria osób [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie obejmować będzie  nw.  dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefon, 

adres email osoby skierowanej na szkolenie tj. uczestnika szkolenia.   
5. Podpowierzenie [art. 28 ust. 2 RODO] Podpowierzenie jest dopuszczalne w związku z realizacją szkolenia, za zgodą Administratora. 
6. Obowiązki Przetwarzającego 

a. Udokumentowane polecenia [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Przetwarzający przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi 
poleceniami lub instrukcjami Administratora, a za takie polecenie uznaje się zlecenie wyrażone treścią niniejszego dokumentu. 

b. Nieprzetwarzanie poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)).  

c. Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG. [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek 
przekazywać dane poza EOG, informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań 
niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania. 

7. Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO] Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały przez niego upoważnione do przetwarzania danych przy 
realizacji szkolenia, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy. 

8. Bezpieczeństwo [art. 28 ust. 3 lit. c RODO] Przetwarzający zapewnia ochronę danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w 
art. 32 RODO adekwatne w szczególności do rodzaju danych i czynności zleconych mu do realizacji przez Administratora.  

9. Współpraca przy realizacji praw jednostki [art. 28 ust. 3 lit. e RODO] Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa jednostki”).  

10. Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [art. 28 ust. 3 lit. f RODO] Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu 
przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32−36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie 
naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i 
uprzednie konsultacje z organem nadzorczym). 

11. Legalność poleceń [art. 28 ust. 3 ak. 2 RODO] Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez 
Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości. 

12. Projektowanie prywatności [art. 25 ust. 1 RODO] Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzający ma 
obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem 
informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość 
reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa 
Danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych przez Przetwarzającego. 

13. Minimalizacja [art. 25 ust. 2 RODO] Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych  wyłącznie do osób, których dostęp  
jest potrzebny dla prawidłowej realizacji szkolenia i posiadających odpowiednie upoważnienie. 

14. Obowiązki Administratora. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu zlecenia, udzielać 
Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości, co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich 
szczegółowych obowiązków.  

15. Gwarancje bezpieczeństwa. Przetwarzający oświadcza Administratorowi, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych.  

16. Powiadomienie o naruszeniu. Przetwarzający powiadamia niezwłocznie Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony 
Danych osobowych, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z 
chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.  

17. Sprawowanie kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych po uprzednim 
poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania 
informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych Osobowych. 

18. Współpraca przy kontroli. [art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie 
wykonywanych przez niego zadań.  

19. Oświadczenie Administratora. Administrator oświadcza, że jest Administratorem danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w 
zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu. 

20. Oświadczenie Przetwarzającego [art. 28 ust. 1 RODO]. Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
posiada  niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla jej prowadzenia. 

21. Usunięcie danych [art. 28 ust. 3 lit g RODO] Z chwilą zakończenia realizacji szkolenia, bądź w sytuacji braku technicznej możliwości ich 
realizacji Przetwarzający traci prawo  do dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest zobowiązany do usunięcia wszelkich istniejących 
kopii danych, lub ich zwrotu Administratorowi,  chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują dalej przechowywanie Danych.  

22. Dokument niniejszy podpisany został przez upoważnione do tego osoby, co potwierdzają one składając podpis pod niniejszym aktem. 
23. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio postanowienia przepisów o ochronie danych osobowych. 
24. Jakiekolwiek zmiany  treści są możliwe po zaakceptowaniu ich przez strony.  

 


