
   Termin rozpoczęcia kursu: ......................................

 

   ZAMÓWIENIE SZKOLENIA  

1) DANE PERSONALNE UCZESTNIKA KURSU

- Nazwisko i Imię: .............................................................................................................................

- Nr ewidencji PESEL 

- Data urodzenia: ...............................................................................................................................

- Wiek: ........................... LAT

- Adres stałego zameldowania:

Kod pocztowy: ........-..................... Miejscowość: ............................................................................

Ulica: ................................................................................... Nr domu: ....................../......................

Numer telefonu: .................................................................................................................................

Adres e-mail: ......................................................................................................................................

2) ZAMAWIAM KURS KATEGORII :     AM  A1  A2  A  B  BE  C  CE

W cenie: .............................. PLN

Wybieram formę płatności : gotówka: .......... * przelew: .......... *

*Zobowiązuje się do wpłaty należności za kurs nauki jazdy do 2 miesięcy od daty zapisu.

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem kursu na prawo jazdy, który zrozumiałem w całości, 
akceptuję i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam, iż zapoznałem się z Kartą Informacyjną, którą zrozumiałem w całości, akceptuję i nie 
wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów umowy o 
świadczenie usług szkoleniowych przez OSK. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest D-H Dawid Harynek ul. 1 Maja 9, 45-068 Opole 
NIP : 754-275-77-95.

Poniżej  znajdziesz  wszelkie  niezbędne  informacje  dotyczące  przetwarzania  Twoich  danych
osobowych: 

1. Przedstawicielem Administratora jest Milena Harynek: e-mail: harynek@wp.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane są do celów umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

3. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku
prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres
niezbędny  do  zabezpieczenia  lub  dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  przysługujących
Zleceniobiorcy, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub



rachunkowych). Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do
czasu jej odwołania.

4. Podanie danych jest dobrowolne.

5. Twoje  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  następującym  odbiorom:  przedsiębiorcy
telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, kancelarie prawne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy,
firmy obsługujące korespondencję, biura informacji  gospodarczej,  firmy archiwizujące dokumenty,
podmioty świadczące usługi techniczne poprzez utrzymywanie systemów informatycznych.

6. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je
również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać
z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz
prawa  do  przenoszenia  danych  do  innego  administratora  danych.  W  przypadku  wyrażenia
dobrowolnej  zgody,  przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie  co nie  wpływa na zgodność z  prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

......................................  ..............................................
 (data)  (podpis kursanta)

ANKIETA : Z jakiego źródła zdobyliście Państwo informacje o Naszym Ośrodku?

a) reklama w gazecie
b) internet
c) plakat
d) książki telefoniczne
e) polecenie przez znajomych
f) radio, telewizja, bilbord
g) inne: ......................................................




