
Augustowskiego WOPR

Miejscowość i data zgłoszenia: ................................................................................

Dane uczestnika szkolenia:

Imię: ………………………………………………

Nazwisko: ………………………………………..

PESEL: …………………………………………….

Numer telefonu:………………………………………

Miejsce zamieszkania (adres): ................................................................................

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

Posiadane uprawnienia ratownicze: ………………………………………………………………………………………

Posiadane inne uprawnienia przydatne w ratownictwie: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE  UCZESTNIKA  SZKOLENIA*
Karta zgłoszenia

Oświadczam, że uczestniczę w szkoleniu ratowników wodnych organizowanym przez
Augustowski WOPR na własną odpowiedzialność. Ponadto oświadczam, że:
1) mój stan zdrowia zezwala na czynne uczestnictwo w szkoleniu;
2) jestem  pod  standardową  kontrolą  lekarską  i  nie  mam  zdiagnozowanych  żadnych

dolegliwości (chorób) mogących ograniczyć mój czynny udział w szkoleniu;
3) posiadam indywidualne ubezpieczenie NW (od Nieszczęśliwych Wypadków);
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wodne Ochotnicze

Pogotowie Ratunkowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Przeczytałem i zrozumiałem.

..........................................................
    Czytelny 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


