DRUK ZGŁOSZENIOWY
na kursy w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych instruktora
w kierunku uzyskania stopnia Instruktora PZN
Wnioskodawca wypełnia pkt 1 lub 2 w zależności od posiadanej legitymacji
1. Dotyczy posiadaczy stopnia Instruktora Rekreacji wydanych przez MENIS do 2011 r. lub
AWF-y, Instruktora Sportu. ( dołączyć kopie legitymacji).
Inne legitymacje nie są brane pod uwagę
Niniejszym wnioskiem rejestruję się w SITN PZN jako kandydat na kurs doszkoleniowy
w terminie …………………………..
Dane personalne:
Imię i nazwisko………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia……………………………………………………..
Adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………
Tel.:…………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………….
Równocześnie przesyłam na konto SITN PZN nr 58 1240 4650 1111 0000 5152 2902 kwotę 20 zł
jako opłatę administracyjną związaną z procedurą rejestracji i wystawienia zaświadczenia dla
Administracji Prowincji Trentino.
Przedmiotowe zaświadczenie będzie wydane jednorazowo.
Opłata za kurs musi być wniesiona na konto SITN PZN minimum 2 tygodnie przed terminem
rozpoczęcia kursu.
W razie braku uczestnictwa w kursie będzie wysłana informacja do Prowincji Trentino o braku
spełnia tego warunku!
Niniejszym zobowiązuję się do odbycia wszelkich niezbędnych szkoleń podnoszenia kwalifikacji
do osiągnięcia stopnia INSTRUKTORA PZN.
2. Dotyczy pomocnika instruktora PZN i Instruktora SITN kontynuujących drogę szkoleniową
do stopnia Instruktora PZN
Dane personalne:
Imię i nazwisko………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia……………………………………………………..
Adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………
Tel.:…………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………….
Przedmiotowe zaświadczenie będzie wydane jednorazowo.
Niniejszym zobowiązuję się do odbycia wszelkich niezbędnych szkoleń podnoszenia kwalifikacji
do osiągnięcia stopnia INSTRUKTORA PZN.
verte
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie
Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego z siedzibą
w Krakowie, ul. Dębowa 6/1, 30-308 Kraków (dalej: „Stowarzyszenie”).
Przyjmuję do wiadomości, że dane te przetwarzane będą przez Stowarzyszenie w celach statutowych
Stowarzyszenia, które to cele są mi znane, w tym w szczególności w celu umożliwienia mi udziału w szkoleniu i
kursach oraz uzyskiwania kwalifikacji i uprawnień w ramach Stowarzyszenia. Przetwarzanie moich danych
osobowych przez Stowarzyszenie odbywać się może na podstawie niniejszej zgody, a także prawnie
usprawiedliwionych celów Stowarzyszenia w realizacji jego celów statutowych, tj. na podstawie art. 23 ust. 1
pkt 1 i 5 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), względnie
odpowiadających im przepisów innego aktu prawnego, który może tę ustawę uzupełnić bądź zastąpić, tj. w
szczególności art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.
27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88). Jest mi wiadome, że Stowarzyszenie nie planuje
przetwarzania moich danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania. Przyjmuję do wiadomości, że dane te mogą być udostępniane innym podmiotom, także z krajów
trzecich, w tym także organizacjom międzynarodowym. Dotyczy to w szczególności przekazywania tych danych
podmiotom właściwym do weryfikacji posiadanych przeze mnie kwalifikacji i uprawnień zawodowych w
zakresie nauczania sportów zimowych i przetwarzania ich przez te podmioty, w celu potwierdzania tych
kwalifikacji i uprawnień. W przypadku przekazywania moich danych osobowych do krajów trzecich otrzymam
wymagane prawem informacje dotyczące zapewnianych zabezpieczeń oraz możliwości uzyskania kopii danych
lub miejsca ich udostępniania. Takie ich przekazywanie i przetwarzanie odbywać się może zasadniczo z mojej
inicjatywy, np. w razie ubiegania się przeze mnie o zatrudnienie jako instruktora narciarstwa. Stowarzyszenie nie
będzie przechowywać moich danych osobowych dłużej niż przez okres ich przydatności do wyżej wskazanych
celów, chyba że okres dłuższy wynikać będzie z wiążących Stowarzyszenie wymogów prawa (np. w zakresie
podatków i rachunkowości). Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo żądania od Stowarzyszenia
dostępu do dotyczących mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych, jak również
prawo do cofnięcia wyrażonej przeze mnie zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. Przyjmuję do wiadomości, że
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zostałem ponadto poinformowany, że nie
jestem zobowiązany do podawania moich danych osobowych, w tym że ich podanie nie jest wymagane ustawą.
Jest mi jednak wiadome, że w zakresie członkostwa w Stowarzyszeniu ich podanie stanowi wymóg zbliżony do
warunku zawarcia umowy, a w każdym przypadku że ich niepodanie uniemożliwi realizację wobec mnie
wskazanych wyżej celów ich przetwarzania, w tym wykluczy możliwość korzystania przeze mnie w ramach
Stowarzyszenia ze szkoleń i kursów oraz uzyskiwania kwalifikacji i uprawnień, a także możliwość ich
weryfikacji przez podmioty trzecie.

………………………………………………
Miejsce i data

.................................................................................
Podpis
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