Zanim wypełnisz formularz zgłoszeniowy, przeczytaj,
w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe
Administrator Danych
Osobowych (ADO)
Cel przetwarzania
danych
Podstawa
przetwarzania danych
Planowany okres
przechowywania
danych
Kategorie
przetwarzanych
danych

Salon Edukacyjny EMPIRIA (Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o. o.,
Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)
70-442 Szczecin, ul. gen. L. Rayskiego 28/3
+48 91 434 00 01; biuro@empiria.edu.pl
•
•

wykonanie umowy (koordynacja pracy sieci)
możliwość przedstawiania bieżącej oferty firmy

•
•

wykonanie umowy (koordynacja pracy sieci)
prawnie usprawiedliwiony cel ADO
(marketing bezpośredni usług własnych ADO)
• zgoda osoby, której dane dotyczą (wysyłanie informacji
handlowej i marketingowej drogą elektroniczną)
Do momentu wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego
ADO lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji
handlowej i marketingowej drogą elektroniczną
•
•

imię i nazwisko, telefon komórkowy; adres e-mail
miejsce zatrudnienia (nazwa, adres); pełniona funkcja

Twoje prawa

Masz prawo do:
• dobrowolności podania swoich danych osobowych
• dostępu do swoich danych i ich sprostowania lub usunięcia
• zgłaszania sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego
usług własnych Salonu Edukacyjnego EMPIRIA
(na adres e-mail: biuro@empiria.edu.pl)
• przenoszenia swoich danych osobowych
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody
(na adres e-mail: biuro@empiria.edu.pl)

Twój dostęp do
danych

•
•

Powierzanie
przetwarzania danych

dane są dostępne w siedzibie ADO
istnieje możliwość uzyskania wydruku/kopii danych

Salon Edukacyjny EMPIRIA powierza przetwarzania danych osobowych
NA PODSTAWIE UMOWY POWIERZENIA

Salon Edukacyjny EMPIRIA NIE PRZEKAZUJE danych osobowych
do państw trzecich (poza UE)

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu

Strona

Przekazywanie
danych
do państw trzecich
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Udostępnianie danych Salon Edukacyjny EMPIRIA NIE UDOSTĘPNIA pozyskanych danych
innym podmiotom
osobowych innym podmiotom

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – SIEĆ WSPÓŁPRACY
W roku szkolnym 2017/2018 deklaruję udział w sieci współpracy*:



dyrektorów szkół i placówek oświatowych
liderów WDN
DANE PERSONALNE:
IMIĘ (IMIONA)
NAZWISKO
TELEFON
ADRES E-MAIL

MIEJSCE PRACY:
NAZWA SZKOŁY/ PLACÓWKI
ULICA

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

ADRES E-MAIL

TELEFON

PEŁNIONA FUNKCJA



Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Salonu Edukacyjnego EMPIRIA za pomocą środków
komunikacji elektronicznej informacji handlowych i marketingowych w zakresie usług
świadczonych przez Salon Edukacyjny EMPIRIA samodzielnie lub we współpracy z innymi
podmiotami z branży edukacyjnej

Strona

* udział w cyklicznych spotkaniach tematycznych – samokształceniowych, szkoleniowych, dyskusyjnych;
współorganizacja spotkań – udostępnienie sal, organizacja cateringu, pozyskiwanie osób prowadzących;
wspólne rozwiązywanie problemów, wzajemne inspirowanie się, dzielenie się wiedzą, doświadczeniem,
generowanie pomysłów itd.
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…………………………………………………………………..…………………… (data i czytelny podpis)

