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FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
DO STUDIUM DOSKONALENIA PRAKTYCZNEGO W ORTODONCJI 

Nazwisko: ……………………………………….Imię: ……………………………………………….. 
 
Dyplom uczelni: ………………………Numer prawa wykonywania zawodu: ……………………. 
 
Ulica: ……………………………………….... nr domu: ……………. nr mieszkania: …………….. 
 
Kod: …………… Miasto: …………..………………….Tel.: ………………………….……………… 
 
E-mail: ………………………………Miejsce pracy: …………………………………………………. 
 
Dane do faktury: …………………………………………………………………………………….….. 
 
…………………………………………………………………….. NIP: ………………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych informujących  
o ofercie kursów ortodontycznych oraz ofercie handlowej firmy Olorto Sp. z o.o. oraz firmy Polkard. Sp. z o.o. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w celu zapisu na kurs organizowany prz ez  
Olorto Sp. z o.o., ul. Dzika 2, 00-194 Warszawa. Dane te będą przetwarzane w celu organizacji kursu i umożliwienia uczestnictwa w nim.  
Administratorem danych osobowych jest Olorto Sp. z o.o., ul. Dzika 2, 00-194 Warszawa. Informujemy, że mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia Państwa uczestnictwa w kursie. 
Uwaga: W przypadku braku wyrażenia zgody formularz nie będzie mógł być rozpatrywany.  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez  
Olorto Sp. z o.o. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu kursu oraz procedurą reklamacyjną, które są zamieszczone na naszej stronie internetowej 
www.ortodoncja.edu.pl 

 

Pieczątka                                                                                                Podpis 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do SDPwO  

Zgodnie z 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 (zwanym da lej RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Olorto Sp. z o.o. ul. Dzika 2, 00-1194 Warszawa, tel. 601 666 608, e-mail: kontakt@ortodoncja.edu.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia 

procedury rekrutacyjnej do Studium Doskonalenia Praktycznego w Ortodoncji) 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej lub do momentu wyc ofania zgody na 

przetwarzanie. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być  tylko instytucje 

upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora danych, którym powi erzono przetwarzanie danych osobowych na 

podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami  

w zakresie ochrony danych osobowych. 

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

sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, kiedy przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

7. Zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych jest dobrowolna. Brak wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych 

skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia przez Administratora procedury rekrutacyjnej. 
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