SYSTEM INFORMACJI ZAWODOWEJ SIZ
Formularz Rejestracyjny dla Rzemieślników i Pracodawców
do umieszczenia w informatorze zawodowym oraz na platformie SIZ
Nazwa Firmy

adres Firmy

numer telefonu
adres mailowy
adres internetowy strony
Opis firmy
(do 5 zdań)

Podać zawody w jakich firma
realizuje praktyki oraz można być
zatrudnionym

Zdjęcie jpg (1300X700px)

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
Numer telefonu do bezpośredniego
kontaktu
Adres mailowy do kontaktu

nie wklejać do tabeli !!!
logo lub zdjęcie prosimy przesłać mailowo osobnym załącznikiem na
adres: m.wojciechowska@cwrkdiz.kalisz.pl

ZGODA RZEMIEŚLNIKA / PRACODAWCY DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO W KALISZU
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej „RODO” niniejszym
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:
− imienia i nazwiska,
− adresu e-mail,
− nr telefonu.
w celu prowadzenia platformy: System Informacji Zawodowej (SIZ) – w ramach realizacji zadań statutowych - Administratora
danych osobowych, którym jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu reprezentowane
przez Dyrektora. Siedziba: ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz – polegającym na umieszczeniu danych osobowych na platformie SIZ.

……………………………………………………………
Imię i nazwisko

…………………………………………….
Data i podpis

Informacja o prawie cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody
nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
Cofnięcie zgody spowoduje usunięcie danych z platformy SIZ.
Obowiązek informacyjny
Jednocześnie Administrator wskazuje, że zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO obowiązek informacyjny nie ma zastosowania w zakresie,
w jakim - osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Kaliszu sporządzona w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 RODO opublikowana jest na stronie głównej
www.cwrkdiz.kalisz.pl .

