………………………., dnia .......................................... 20............ roku

UPOWAŻNIENIE

Ja ………………………………………………………………………………… niżej podpisany/a
zamieszkały/a ……………………………………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………………………………………
legitymujący/a się dowodem osobistym nr ………………………………………………………….
wydanym przez ………………………………………………………………………………………..
dnia …………………………………………… NR PESEL …………………………………..……..
upoważniam do1:
 odbioru w moim imieniu zaświadczenia (certyfikatu) wydanego po ukończeniu kursu
…………………………………………………………………………………………....……
…………………………………………………………………………………………………
 odbioru wyników egzaminu po kursie ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...,
który odbył się w dniu ………………………………………
Pana/ią ………………………………………………………………………………………………...
zamieszkałego/ą ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
legitymującego/ą się dowodem osobistym nr ……………………………………………………….
wydanym przez ………………………………………………………………………………………..
dnia …………………………………………… NR PESEL …………………………………..……..

czytelny podpis

1

Niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko osoba, dla której zostało wydane upoważnienie
…………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie w celu wypełnienie zadań wynikających z wydanego
upoważnienia.
Klauzula informacyjna – osoba, dla której zostało wydane upoważnienie
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział
Okręgowy w Warszawie, ul. Płocka 17 lok 25, 01-231 Warszawa.
2. W SKwP OO w Warszawie powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD email: iod@skp-ow.com.pl.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienie zadań wynikających z wydanego
upoważnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej
Rozporządzeniem.
4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do
przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne
do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z realizacją niniejszego
upoważnienia. Nie wyrażenie zgody będzie skutkować nie możnością wydania Tobie
zaświadczenia (certyfikatu) lub wyników.
9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane
profilowaniu.
10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

czytelny podpis
11.

