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Obowiązek informacyjny wobec studentów

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

Zgodnie z art. 13 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) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia
4 maja 2016 r.), dalej RODO, informuje się, iż:

do Szkoły języków biblijnych Lingua Sacra działającej
przy stowarzyszeniu Bractwo Słowa Bożego

Zgłaszam swoją kandydaturę na

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Bractwo Słowa
Bożego z siedzibą przy ul. Zamienieckiej 21, 04-158 Warszawa.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu nauczania
w Szkole języków biblijnych Lingua Sacra oraz rozliczenia opłat za udział w kursach
językowych.
3. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej
Stowarzyszenia będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w
niezbędnym zakresie.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
przez Administratora niezgodnie z RODO.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań
wynikających z funkcjonowania Szkoły języków biblijnych Lingua Sacra.
8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie oparte o
dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

na kurs
bezpłatne zajęcia próbne kursu

języka

greckiego
hebrajskiego
łacińskiego

preferowana forma uczestnictwa

stacjonarnie
online
hybrydowo (stacjonarnie / online)

1. Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................
2. Data urodzenia .....................................................................................................................

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3. Adres do korespondencji ...................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w wymienionym
wyżej zakresie.

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

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

(dokładny adres: kod, miejscowość, ulica)

Data i podpis kandydata

4. Telefon kontaktowy .............................................................................................................
5. Adres e-mail ..........................................................................................................................

_______________________________________________________________________________________

Decyzja dyrektora Szkoły
Przyjmuję na kurs języka greckiego, hebrajskiego, łacińskiego1.

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

Data i podpis kandydata

Data i podpis dyrektora Szkoły
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Niepotrzebne skreślić.
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