
WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą  w Warszawie 
 

WNIOSEK KANDYDATA NA UCZESTNIKA KURU/SZKOLENIA 

 

NAZWA KURSU/SZKOLENIA: 

MEDIATOR SĄDOWY 

 

              1. Imię (imiona) i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………… 

              2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………………… 

              3. PESEL*…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              4. Adres zameldowania …………………………………………………………………………………………………………………… 

              5. Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………… 

              6. Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              7. Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………………… 

             Do wniosku załączam: 

 

        Potwierdzenie zapłaty  

Oświadczam, iż zapoznała/em się z regulaminem kursów i szkoleń i akceptuję jego warunki 

oraz postanowienia. 

 

     Wyrażam zgodę na przesyłanie e-mailem szczegółów oferty edukacyjnej i promocyjnej                    

WSBiO. 

 

………………………………………………………….                             …………………………………………………………………. 

    data i podpis osoby przyjmującej wniosek                                           data i czytelny podpis skadającego wniosek 

 

 

 

www.wsbio.waw.pl 
www.bezpieczenstwo.pro 

 

http://www.wsbio.waw.pl/
http://www.bezpieczenstwo.pro/


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

 

1. Tożsamość administratora danych osobowych: 

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie, 
ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa tel: 22 856-52-06, e-mail: kursy@wsbio.waw.pl 
 

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: 

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia informacji o interesujących Państwa 

kursach/szkoleniach, a także w razie konieczności wystawienia imiennego zaświadczenia/certyfikatu po 

odbyciu kursu/szkolenia. 

 

3. Okres przechowywania danych osobowych: 

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa danych osobowych. 

 

4. Prawa związane z przetwarzanie danych osobowych i podejmowaniem decyzji: 

 

 prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody powinno nastąpić 

drogą e-mailową, telefoniczną, pocztową lub osobiście w siedzibie WSBiO, 

 

 prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, 

 

 prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, 

 

 prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody 

na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. 

 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na 

Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie 

naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

 

 prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się 

do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub 

zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to, tylko jeśli 

takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na 

podstawie Pani/Pana zgody, 

 

 prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

mailto:kursy@wsbio.waw.pl

