Trener Rozwoju Osobistego
Adam Modrzejewski
ul. Truskawkowa 38
89 – 600 Chojnice,
REGON 221756712,
tel. 692 976 633
www.daszrade.com.pl
OŚWIADCZENIE
Ja, obok podpisana/-y .......................................................................oświadczam, że
w związku z moim udziałem w szkoleniu z zakresu Rozwoju Umiejętności
Społecznych w formie Warsztatów Rozwoju Osobistego (zwanych dalej
"Warsztatami" prowadzonymi przez Trenera Rozwoju Osobistego Adama
Modrzejewskiego) jestem świadomy i akceptuję następujące cele, zasady i warunki
uczestnictwa w "Warsztatach":
1. Celem Warsztatów jest zwiększanie wiedzy o sobie i nabywanie umiejętności
z zakresu szeroko rozumianych Umiejętności Społecznych.
2. Warsztaty nie mogą być rozumiane jako sposób wpływania na myśli
zachowania i działania drugiego człowieka.
3. Forma warsztatów:
• jeden około 2 godzinny warsztat dydaktyczny raz w tygodniu, do wyboru:
- Warsztaty Odkrywania Prawdy o Sobie Metodą „Lustra”(poziom pogłębiony)
- Warsztaty Budowania Relacji Metodą Empatii (poziom pogłębiony),
- Warsztaty Budowania Relacji Metodą Empatii (poziom początkowy).
4. Na Warsztatach obowiązywać będzie zakaz prowadzenia rozmów przez
telefon.
5. Uczestnictwo w Warsztatach nie jest wskazane w przypadkach:
- choroby psychicznej – bez zgody lekarza (zgoda w załączeniu),
- zaawansowanej nerwicy – bez zgody lekarza (zgoda w załączeniu),
- częstych, długotrwałych i powtarzających się zaburzeniach psychicznych.
6. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za decyzje życiowe podejmowane
przez uczestników zajęć oraz ich bliskich a jedynie za swoje zachowanie i
przekazywane na zajęciach treści.
W pełni świadomy celu, zasad i warunków obowiązujących na Warsztatach
decyduję się na uczestnictwo.
.................................................
(data)

….............................................
(podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)– dalej RODO − informuję, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adam Modrzejewski
ul. Truskawkowa 38, 89-600 Chojnice.



Administrator danych osobowych przetwarza Pani/a dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Celem przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie w związku z uczestnictwem
Pani/a w realizowanych przeze mnie zajęciach.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/a danych osobowych
mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.






Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków będę korzystać: przez czas, w którym
można ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków, przez czas, w którym
przepisy nakazują mi przechowywać dane.



W każdej chwili przysługuje Pani/u prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Pani/a zgody przed jej wycofaniem.



W każdej chwili przysługuje Pani/u prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych opisanych powyżej. Przestanę przetwarzać Pani/a dane w tych celach, chyba
że będę w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/a danych istnieją dla mnie ważne, prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/a interesów, praw i wolności lub
Pani/a dane będą mi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.



Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/u: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.



Zapoznałem się z klauzulą informacyjną Adama Modrzejewskiego o przetwarzaniu danych
osobowych.

Imię i nazwisko: …........................................................................................................
Adres: ….........................................................................................................................
….........................................................................................................................

…..............................................
(data)

….............................................
(podpis)

