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Formularz rejestracyjny (Registration form)
Nazwisko: (Surname)

Imiona: (Names)

PESEL: (personal identification number)

Obywatelstwo: (nationality)

Adres zameldowania (Permanent address)

Adres korespondencyjny (correspondence address)

Kraj: (country)

Miasto: (city)

Kraj: (country)

Miasto: (city)

Kod pocztowy: (postal code)

Ulica: (street)

Kod pocztowy: (postal code)

Ulica: (street)

Nr domu: (building number)

Nr lokalu: (apartment)

Nr domu: (building number)

Nr lokalu: (apartment)

Nr telefonu: (phone)

E-mail:

Podpis

(signature)

Informacje o szkoleniu: (Detailed information regarding the training)
Organizator szkolenia (training provider)

Miejsce szkolenia: (place

Termin szkolenia: (date of training)

Instruktor: (Instructor)

of training)

Poziom szkolenia:
(level of training)

Nr indywidualny OTDL
(OTDL individual number)

Podpis instruktora (signature of the instructor):

Informacje o egzaminie: (Information about the examination)
Miejsce egzaminu: (place of the exam)

Termin egzaminu: (date of the exam)

Ocena egzaminu praktycznego:

Ocena egzaminu teoretycznego:

(practical exam result)
Egzaminator: (Examiner)

(theoretical exam result)

Podpis egzaminatora (signature of the examiner)

Informacje o uprawnieniach z innego systemu/Potwierdzenie weryfikacji dokumentów do Procedury
Bezpośredniego Przejścia (Information on qualifications obtained in another system/ Confirmation of verification of documents for the Direct
Entry Procedure)

Nazwa systemu: (name of the system)

Data uzyskania: (date of award)

Poziom: (level)
Nr indywidualny: (individual number)

Data ważności: (expiration date)
Potwierdzenie weryfikacji dokumentów do Procedury Bezpośredniego Przejścia przez Instruktora lub
Egzaminatora OTDL (podpis ) OTDL Instructor's or Examiner's Confirmation of verification of
documents for the Direct Entry Procedure (signature)

Adnotacje biura OTDL (additional comments by OTDL office)
Numer certyfikatu OTDL (OTDL certificate No.)
Inne (other)

Numer dziennika prac (work logbook number)

ul. Prosta 38 p.308, 10-029 Olsztyn, tel. 507 423 007
biuro@otdl.org, www.otdl.org
Konto Bankowe: 52 1140 2004 0000 3202 7926 7082
NIP: 649-225-07-10, KRS: 0000328506, REGON: 241171278

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że po uprzednim zapoznaniu się z poniższym pouczeniem, wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez Organizację Techników Dostępu Linowego, ul. Prosta 38, p. 308, 10-029
Olsztyn w celu realizacji procesu certyfikacji w systemie pracy na wysokości Organizacji Techników
Dostępu Linowego (OTDL).

………………….………………………………………
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Dobrowolnie i nieodpłatnie wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizacji Techników Dostępu
Linowego informacji handlowych (np. o upływie ważności certyfikatu, o szkoleniach), środkami
komunikacji elektronicznej na adres email: ………………………………………………….…………. oraz
na wykorzystanie w komunikacji adresu ww. e-mail w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2017, poz. 1219 z późn. zm.).
……………..….………………………………………
(data czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Pouczenie:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizacja Techników Dostępu Linowego, ul. Prosta
38, p. 308, 10-029 Olsztyn. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email: biuro@otdl.org lub pisemnie na adres siedziby Administratora,
2) podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem
przeprowadzenia procesu certyfikacji w systemie pracy na wysokości OTDL; brak zgody uniemożliwi
przeprowadzenie tego procesu i otrzymania przez Panią/Pana dokumentów potwierdzających nabyte
kwalifikacje,
3) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest nieodpłatne,
4) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
5) dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie Administratora, w tym: operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi
związane z drukiem legitymacji oraz innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji procesu
certyfikacji w systemie pracy na wysokości w dostępie linowym OTDL. Ponadto odbiorcami danych będą
instytucje upoważnione z mocy prawa,
6) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu,
7) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat licząc od początku roku następującego
po roku od przeprowadzenia procesu certyfikacji w systemie pracy na wysokości OTDL, z tym
zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych może ulec przedłużeniu w związku z prowadzeniem badań
naukowych lub w celach statystycznych zgodnie z art. 89 ust 1 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.

