Wzór klauzuli informacyjnej:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i UE z dnia 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. (dalej jako „RODO”) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monier Braas sp. z o.o. z siedzibą
w Opolu (45-449), ul. Wschodnia 26, KRS: 0000097246);
2) Pani/Pana dane osobowe, tj.: imię i nazwisko, nazwa i adres firmy, numer NIP, Regon,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, wizerunek przetwarzane będą na podstawie
Pani/Pana dobrowolnej zgody w następujących celach:
a) zgłaszania i uczestnictwa w Programie Certyfikacji Dekarzy oraz szkoleniach
organizowanych przez Monier Braas sp. z o.o.;
b) wykorzystania i publikacji wizerunku (zamieszczonym na fotografiach i nagraniach filmowych
będących efektem przeprowadzonego szkolenia) we wszelkich materiałach informacyjnych,
promocyjno-reklamowych i szkoleniowych przygotowywanych przez bądź dla Monier Braas
sp. z o.o.; umieszczanie na stronach internetowych www i portalach społecznościowych
(Facebook itd.)
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji
uprawnień wynikających z udziału w Programie Certyfikacji Dekarzy, przeprowadzonych
szkoleń oraz dla wykonania celów, o których mowa w pkt 2 powyżej;
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

5)

6)

7)

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych
osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres administratora Monier Braas
sp. z o.o., Opole (45-449), ul. Wschodnia 26;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z uczestnictwem i przeprowadzeniem szkoleń organizowanych przez Monier
Braas sp. z o.o.
Pani/Pana dane będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
administratora, którym jest Monier Braas sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-449), ul. Wschodnia
26, KRS: 0000097246, moich danych osobowych w celach przedstawionych mi w w/w klauzuli
informacyjnej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

..................................................
(data i podpis udzielającego zgody)

