
Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  podanym  poniżej  zakresie  przez
Stowarzyszenie  Hospicjum  Królowej  Apostołów  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  UE  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  zakresie  przetwarzania  danych
osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych nr 2016/679 (RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Stowarzyszenie  Hospicjum  Królowej
Apostołów,  zarejestrowana  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  prowadzonym  przez  Sąd
Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego  KRS:  0000161200, NIP: 9552068124, REGON:812608003 .

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym można  się  skontaktować
drogą elektroniczną: email: info@hospicjum-police.pl lub telefonem nr 601 958 540.

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w celu  przesyłania  informacji  o  bieżących  i
przyszłych szkoleniach drogą telefoniczną i mailową.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich
obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/innej organizacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody.
7. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,

usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.;

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie

profilowania  tzn.  żadne  decyzje  wywołujące  wobec  osoby  skutki  prawne  lub  w podobny
sposób  na  nią  istotnie  wpływające  nie  będą  oparte  wyłącznie  na  automatycznym
przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

……………………………….

podpis        
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