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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS  

KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY 
 

 

 

WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

 

Miejsce kursu:         Termin kursu:    
 

 

1. IMIĘ 
 

 

2. NAZWISKO 
 

 

3. PESEL 
 

 

4. NUMER TELEFONU 
 

 

5. ADRES E-MAIL 
 

 

6. ADRES KORESPONDENCYJNY 
 

 

7. OSP 
 

 

 

 

1. Akceptuję treść Regulaminu (Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora). 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i 

ewaluacji szkolenia organizowanego przez Ratuj z nami oraz do celów informacyjnych przez Ratuj z nami.  

 

3. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności 

z tytułu podania nieprawdziwych danych. 

 

4. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na: 

a. Wzięcie udziału w Kursie 

b. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy 

c. Przystąpienie do egzaminu końcowego 

 

 

 

   ……………………………………………… 

                       /podpis/ 



  Ratuj z nami 

  www.ratujznami.pl 

  biuro@ratujznami.pl 

  tel. 602530033 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach 

dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje 

uprawnienia. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś w formularzu zgłoszenia na kurs 

kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

 

1. Administrator 

Administratorem Danych Osobowych jest firma Ratuj z nami – Rafał Dziuba z siedzibą 46-081 Dobrzeń 

Wielki, Osiedle Energetyk 15 B/6, wpisana do CEIDG, NIP 7551800088, REGON 160231110. 

Kontakt: tel.: 602530033 lub email: biuro@ratujznami.pl 

 

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania usługi szkoleniowej i/lub kontaktu i/lub 

przesłania oferty. 

 

3. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe gromadzone są w celu potwierdzenia udziału w szkoleniu przez okres 5 lat. 

 

4. Odbiorcy danych 

Dane mogą być udostępniane przez Ratuj z nami podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych 

osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz upoważnionym na podstawie umowy 

powierzenia danych podmiotom trzecim jedynie w celu realizacji umowy. 

 

5. Przekazywanie danych poza EOG 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą 

- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO; 

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO; 

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

Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

   ……………………………………………… 

                       /podpis/ 


