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KARTA ZGŁOSZENIA
NA KURS KLASYFIKATORÓW GRZYBÓW

LESKO 22-24 września 2018 r.

Pensjonat „Zamek” ul. Piłsudskiego 7, 38-600 Lesko

- Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Pan/ Pani/ Imię………………………………………Nazwisko:……………………………..

Instytucja (zakład pracy)………………………………………………………………………...

Adres…………………………………………………….............................................................

Telefon……………..........................................................................................………………….

Adres e-mail: ….............................................................................................................................

Proszę wypełnić i przesłać  pocztą elektroniczną do dnia 15.09.2018 r. na adres:

artur.zamorski@wsse.rzeszow.pl lub zamek@gat.pl.
tel. WSSE w Rzeszowie 17 852 21 11 w. 343 (Artur Zamorski lub Sabina Sowa), 
tel. Pensjonat ,,Zamek” w Lesku 13 469 62 68.

Wpłatę należy dokonać na konto Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. Pensjonat „Zamek” ul.
Piłsudskiego 7, 38-600 Lesko - w  terminie do 15.09.2018 r. w wysokości 650 zł/os:

46 2490 0005 0000 4600 7069 8533 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kierując się rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’),  WSSE w Rzeszowie (dalej ,,Administrator’’)

przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wojewódzka  Stacja  Sanitarno  –  Epidemiologiczna  w Rzeszowie  reprezentowana  przez  Podkarpackiego  Państwowego  Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego będącego jednocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

a. w celu realizacji kursu specjalistycznego przygotowującego do egzaminu na klasyfikatora grzybów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. e RODO),

na podstawie:

1) § 8 ust.  1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z dnia  17 maja  2011  r.  w sprawie  grzybów dopuszczonych  do obrotu lub produkcji  przetworów grzybowych,  środków spożywczych

zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy;

b. w celu wydania decyzji administracyjnej Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz świadectwa klasyfikatora grzybów potwierdzających uzyskanie uprawnień

(podstawa z art. 6 ust.1 lit. e RODO),)

2) art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

3) § 11 ust.  1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z dnia 17 maja 2011 r.  w sprawie  grzybów dopuszczonych  do obrotu lub produkcji  przetworów grzybowych,  środków spożywczych

zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy;

c. w celu ewidencji osób posiadających uprawnienia klasyfikatora grzybów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. e RODO),)

4) § 14 ust.  1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z dnia 17 maja 2011 r.  w sprawie  grzybów dopuszczonych  do obrotu lub produkcji  przetworów grzybowych,  środków spożywczych

zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy;

d. w celu nawiązania kontaktu z klientem dla sprawniejszej realizacji usług przetwarzamy dane kontaktowe klienta: adres zamieszkania.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie przypadkach. 

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);

b. prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);

c. prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);

d. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);

e. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);

g. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);

h. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności.

7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych. 

8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu wydania świadectwa klasyfikatora grzybów oraz decyzji administracyjnej potwierdzającej uzyskanie

uprawnień. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uzyskania uprawnień.

9. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: nadzor@wsse.rzeszow.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, ul Wierzbowa 16, 35-939 Rzeszów

Tel. /017/ 85-22-111 w. 343, e-mail: artur.zamorski@wsse.rzeszow.pl


