
Formularz zgłoszeniowy 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………… 

PWZ: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………….. 

Zgłaszam swój udział w kursie: 

Diagnostyka i leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia 

 

 

………………………………………………….. 

                                                                                                                  Podpis lekarza 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
zwanego dalej „RODO”), informujemy iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku z siedzibą ul. 
Świętojańska 7, 15-082 Białystok. 
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych na adres email: iodQ© neasystem.pl. 
3. Cele przetwarzania danych jest organizacja i realizacja szkolenia - art. 6 ust. 1 lit b. RODO 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na 
podstawie przepisu prawa, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi pocztowe, podmioty z którym 
Okręgowa Izba Lekarska zawarła umowę powierzenia. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ 
świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z 
przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z prowadzonych rejestrów, ewidencji, 
archiwizacji akt postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, a także przechowywania 
dokumentów w celach księgowych i rachunkowych. Jeśli Izba Lekarska przetwarza dane osobowe w oparciu o 
Pani/Pana zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania. 
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia udziały w 
szkoleniu.  
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z 
zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 
8.  Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.  
9.  Dane osobowe nie są profilowane, ani poddawane automatycznemu podejmowaniu decyzji.  


