
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW 

PSZCZELARSTWA "NASZE PSZCZOŁY" z siedzibą w Chotomowie 05-123, przy 

ul. Ogrodowej 17. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i udziału w szkoleniu 

 „ Kurs pszczelarski dla początkujących” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b tj. realizacji 

umowy. 

W przypadku gdy występowała/występował Pani/Pan o wystawienie 

rachunku/faktury  za udział w szkoleniu „ Kurs pszczelarski dla początkujących” 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wystawienia rachunku/faktury na 

podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. c tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze danych osobowych. 

3. W przypadku gdy występowała/występował Pani/Pan o wystawienie faktury odbiorcą 

Pani/Pana danych osobowych będzie Krzysztof Pietras Biuro Rachunkowe, 

 ul. Piusa XI  41, 05-123 Chotomów. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, oraz gdy dotyczy:  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych prawo do wniesienia sprzeciwu. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do UODO, jeżeli uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne 

do uczestnictwa w szkoleniu. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 

 

 

 

Chotomów, 10.01.2021      …………………………………………………… 

         Czytelny podpis 

 

 



Kurs pszczelarski dla początkujących 2021  

„Pszczelarstwo – dla każdego” 
organizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa Nasze Pszczoły 
 

Dane niezbędne do wystawienia faktury – proszę wypełnić drukowanymi literami: 

Imię   

Nazwisko   

Adres   

Dane kontaktowe:  
nr telefonu 

  

Dane kontaktowe: 
adres mail 

  

 

Jednocześnie w związku z uczestnictwem w kursie pszczelarskim dla początkujących 2021 
„Pszczelarstwo – dla każdego” organizowanym przez Stowarzyszenie Sympatyków 
Pszczelarstwa Nasze Pszczoły w formule zdalnych wykładów on-line, niniejszym oświadczam, 
że nie będę w żaden sposób rejestrować i udostępniać żadnych treści prezentowanych 
podczas kursu. 
 

 

 

Chotomów, 10.01.2021      …………………………………………………… 

         Czytelny podpis 

 


