
                                                Silesia Training Center 

 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 

                                                                                                        tel.: 509 916 788, biuro@stc-szkolenia.pl 

www.stc-szkolenia.pl 

KARTA UCZESTNICTWA W KURSIE/Dane do zaświadczeń 
 

KURS POCZĄTKOWY DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE – 

SZKOLENIE PODSTAWOWE (ADR) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Temat szkolenia 

26 – 28 luty 2021 r. 
Katowice, ul. Ligocka 103, budynek nr 8   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Data i miejsce kursu 

 STC-01-adr/2021 
 
                                                                                                                                                                                                                            

Numer kursu 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Imię i nazwisko uczestnika kursu 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Data i miejsce urodzenia 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                    

Pesel 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Adres zamieszkania – ulica i numer domu 

  
                                                                                                                                                                                                                               

Kod pocztowy, miasto 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Adres e-mail 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Telefon  

Oświadczam, że zapoznałem się z załączonym do niniejszej karty uczestnictwa dokumentem „Informacja w zakresie 
przetwarzania danych osobowych uczestników kursów i szkoleń organizowanych przez Silesia Training Center” lub 
przekazałem niniejszy dokument Uczestnikowi kursu/szkolenia, w imieniu którego zgłoszenia dokonuję. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Silesia Training Center zgodnie  
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204).  

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w kursie. 

 

Data, podpis ………………………………………………………….. 



                                                Silesia Training Center 

 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 

                                                                                                        tel.: 509 916 788, biuro@stc-szkolenia.pl 

www.stc-szkolenia.pl 

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych  

uczestników kursów i szkoleń organizowanych przez Silesia Training Center” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Silesia Training Center z siedzibą  
w Katowicach, ul. Ligocka 103. Z administratorem danych można się skontaktować 
poprzez adres mailowy biuro@stc-szkolenia.pl lub telefonicznie 509-916-788 lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej, 
wystawienia zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu/kursie oraz spełnienia 
obowiązku informacyjnego nałożonego na podmioty prowadzące kursy w zakresie 
przewozu towarów niebezpiecznych, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.   

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 
kursu, zgodnie z  art. 53 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 

towarów niebezpiecznych. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu.  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa 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. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości uczestnictwa w szkoleniu/kursie 

8. Państwa dane nie będą profilowane.  


