FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA KURS DOSZKALAJĄCY DLA PILOTÓW WYCIECZEK
Cykl 16 szkoleń kompetencyjnych w okresie 01.06.2021-31.08.2021
Nazwisko:.....................................................................................................................................
Imię: ......................................................... Drugie imię: ..............................................................
Pesel: ..........................................................................................................................................
E-mail (czytelnie): ….....................................................................................................................
Miejscowość ………….................................................................. Kod pocztowy …….....................
Ulica i numer ...............................................................................................................................
Województwo..............................................................................................................................
Nr telefonu komórkowego ..........................................................................................................
Prawdziwość danych zawartych w formularzu potwierdzam własnoręcznym podpisem

.......................................................

.......................................................

Miejscowość, data

Podpis kandydata

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie uprawnień pilota wycieczek, dlatego
konieczne jest posiadanie potwierdzającego ten fakt dokumentu (do zgłoszenia należy
załączyć scan jednego z niżej wymienionych dokumentów).
Zaznacz jedną z poniższych opcji:
□ Oświadczam, iż posiadam legitymację pilota wycieczek i załączam skan legitymacji
□ Oświadczam, iż posiadam zaświadczenie o ukończeniu kursu pilota wycieczek i załączam
scan zaświadczenia
□ Oświadczam, iż posiadam certyfikat kwalifikacji "pilotowanie imprez turystycznych”
i załączam scan certyfikatu
□ Oświadczam, iż posiadam doświadczenie w pracy w charakterze pilota i załączam scan
zaświadczanie Organizatora Turystyki potwierdzające doświadczenia (wg załączonego wzoru)
PRZYJMUJĘ POWYŻSZE WARUNKI
Miejscowość ………………………………….…………..……….… Data ………………………………………………......................................
Czytelny podpis ubiegającego się o przyjęcie na kurs …………………………..…………………………………………………..………….
Projekt „Kurs doszkalający dla pilotów
wycieczek” realizowany jest przez Polską
Organizację Turystyczną we współpracy z
Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.

ZAŚWIADCZENIE ORGANIZATORA TURYSTYKI
POTWIERDZAJĄCE PILOTOWNIE IMPREZ
(WZÓR)

Potwierdzam, iż Pan / Pani …………………………………………………..……………………..………………………...
Pesel ………………………………………………………………..…………………………………………………………………....
pilotowała / pilotuje imprezy turystyczne
w Biurze Podróży ………………………………………………………………………………………………...………………...

Miejscowość, data …………………………………………..............………………………………..……………………….
Czytelny podpis przedstawiciela Organizatora Turystyki ….……………………….…………………………...
Pieczątka Organizatora Turystyki

Projekt „Kurs doszkalający dla pilotów
wycieczek” realizowany jest przez Polską
Organizację Turystyczną we współpracy z
Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Administratorem Państwa danych osobowych 1 jest Forum Regionalnych Organizacji
Turystycznych z siedzibą 20-113 Lublin, ul. Jezuicka 1/3. Żądania, oświadczenia i wszelką
korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na
podany adres Administratora Danych, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:
kontakt@forumrot.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) Realizacji cyklu szkoleń lub kontraktu zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz na
podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO przez okres jej trwania;
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej
wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie
techniczne lub organizacyjne,
b) podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa,
c) Partnerom handlowym, kontrahentom i klientom – wyłącznie w zakresie danych
służbowych niezbędnych do wykonywania obowiązków wynikających z zawartej
umowy lub kontraktu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy.
Mając na uwadze fakt, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów
prawa, możliwość realizacji praw obejmuje: prawo sprostowania danych, dostępu do
danych, do ograniczenia przetwarzania danych (w sytuacji i zakresie kiedy przetwarzanie
odbywało się za zgodą) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.
Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Data i podpis …………………………………..………………………………

Projekt „Kurs doszkalający dla pilotów
wycieczek” realizowany jest przez Polską
Organizację Turystyczną we współpracy z
Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.

W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(„RODO”)

1

