
 
Organizator:

Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o. 

20-554 Lublin ul. Ułanów 7

  
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA

 KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY 

 
Zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dn. 19 marca 2007 r.  

w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 

 

Nazwisko........................................................... Imię....................................................... 

 
 
Data urodzenia...................................................................................... 

PESEL …………………………………………………………………….

 
 
Kod pocztowy.................................. Miejscowość....................................................................... 

 
 
Ulica  nr domu....................................................................................... 

 
 
Telefon kontaktowy........................... 

Adres poczty elektronicznej.............................................. 

 
 
Jestem  członkiem/zatrudniony  w  ...........................................................
W przypadku członków organizacji społecznych wymagana jest ważna legitymacja członkowska. 

  

Zawód..................................................................................................... 

 
 W przypadku kursu recertyfikacyjnego konieczne jest przesłanie skanu poprzedniego 

zaświadczenia ukończenia kursu KPP lub dostarczenie kserokopii zaświadczenia w pierwszym 

dniu kursu recertyfikacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) przez Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o. 

20-554 Lublin ul. Ułanów 7 w celach ewidencyjnych szkolenia. 

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

(podpis)  



I N F O R M A C J A

(RODO)
Szanowny ratowniku/ratowniczko Augustowskiego Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego!

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO):

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest AWOPR w 
Augustowie.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych 
AWOPR  na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.

3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą organy administracji 
publicznej lub inne instytucje, do których składać będzie AWOPR 
wnioski, sprawozdania  lub oferty.

4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, 
nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, 
chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę.

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania
z usług AWOPR.

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że 
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.

                                                            ..........................................................
                                                                                 Czytelny podpis


