
Ośrodek Szkoleń Specjalnych „Tactical Group” s.c.  z siedzibą w Będzinie 

Nr konta bankowego ING Bank Śląski 66 1050 1214 1000 0092 6797 4112 

 

 

Wypełnia Ośrodek Szkoleń Specjalnych „Tactical Group” s.c. 

KARTA UCZESTNICTWA 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji i realizacji kursu w ramach obowiązującego prawa. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* do wykonania zdjęć mojej osobie w trakcie trwania  kursu oraz do nieodpłatnego  

wykorzystania mojego wizerunku (zdjęć) w celach promocyjnych „ OSS Tactical Group” s.c.. 

Oświadczam , że nie byłem karany prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 

 

 

 

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

         Miejscowość, data                                                                        czytelny podpis  

  

 

Numer ewidencyjny 

 

DANE DOTYCZĄCE KURSU 

NAZWA KURSU 
 

 

TERMIN 
 

 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

 

IMIĘ OJCA 
 

 

PESEL  

NIP 
w przypadku deklaracji otrzymania 

 faktury VAT 

 

ADRES 
 

 

DATA I MIEJSCE 

URODZENIA 

 

 

NUMER TELEFONU 
 

 

ADRES E-MAIL 
 

 

NAZWA I MIEJSCE 

PRACY 
 

WYKSZTAŁCENIE- 

NAZWA UCZELNI 

 

 

 

MIEJSCE NA 

ZDJĘCIE 



Ośrodek Szkoleń Specjalnych „Tactical Group” s.c.  z siedzibą w Będzinie 

Nr konta bankowego ING Bank Śląski 66 1050 1214 1000 0092 6797 4112 

 

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

Klauzula informacyjna  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Szkoleń Specjalnych Tactical Group s.c. 

z siedzibą w Będzinie przy ul. Limanowskiego 32  

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Grzegorz Kostyra, z którym można się skontaktować 

poprzez adres email: biuro@StrzelamySzkolimy.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na kursy oraz 

szkolenia oraz dokumentowania ich przebiegu i wykorzystywane do celów statutowych, archiwalnych, 

statystycznych;  

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

uczestniczenia w kursie oraz szkoleniu;  

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa.  

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji,  

w razie przyjęcia na kurs lub szkolenie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentacji 

przebiegu kursu lub szkolenia w celach archiwalnych przez okres 10 lat;  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo 

ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu;  

8. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany a dane nie będą 

poddawane profilowaniu;  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Klauzula zgody  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego na kurs 

i szkolenie oraz dokumentowania przebiegu szkolenia i  wykorzystywanie ich do celów: statutowych, 

archiwalnych i statystycznych. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji 

celów, w jakich zostały zebrane. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na informowanie mnie drogą mailową oraz telefoniczną  

o kolejnych kursach, oraz innych ofertach szkoleniowych organizowanych przez OSS Tactical Group. 

*Niepotrzebne skreślić  

 

Prawdziwość danych zawartych w podaniu potwierdzam własnoręcznym podpisem 

data.............................podpis.................................................     


