WNIOSEK
o przyjęcie na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki
przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii organizowany
przez WORD w terminie ….................... (w godz. 8.00 – 14.00)
Imię i nazwisko ...........................................................................................................................
PESEL ........................................................................................................................................
Data urodzenia . .........................................................................................................................
Miejsce urodzenia ......................................................................................................................
Adres zamieszkania ...................................................................................................................
Numer telefonu (do kontaktu): …………………………………………………………...................
Numer prawa jazdy.....................................................................................................................
Organ wydający .........................................................................................................................

Przyjąłem do wiadomości, że:
1. WORD w Legnicy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie przez uczestnika szkolenia
błędnych lub nieczytelnych danych we wniosku, co może skutkować brakiem możliwości
zapisu na szkolenie i/lub pojawieniem się błędnych danych na zaświadczeniu o ukończeniu
szkolenia.
2. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności uczestnika na kursie lub
jego części.
3. Rezygnację z uczestnictwa w kursie można zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym kurs do
godz. 12.00
4. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania
zaświadczenia o odbyciu kursu.
5. Kurs prowadzony będzie zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie
problematyki

przeciwalkoholowej

i

przeciwdziałania

narkomanii

oraz

szczegółowych

warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie
psychologii transportu (Dz. U. z 2012 r. poz. 9).

...............................................
data i podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WORD w Legnicy ul. Bydgoska 30 C w celu mojego
uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez WORD. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest
moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującym porządkiem
prawnym. Mam prawo żądania od administratora: dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie
jest to niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku
do niego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub Sekretariatu.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

