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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA  

DO  

SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH 

PRZY CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO  

I ZAWODOWEGO W PILE 

 

Imię i nazwisko:  
 
 

Adres e-mail:   
 
 

Telefon:  
 
 

Reprezentowana 
szkoła/instytucja:  

 
 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Sieci Doradców Zawodowych i akceptuję jego 

warunki. 

 

 

 

……………………………………………………………… 

                                                                                  Data i podpis doradcy zawodowego 
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REGULAMIN SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki uczestnictwa w „Sieci Doradców Zawodowych”, zwanej dalej  Siecią. 

2. Sieć organizowana jest przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 21, 

64-920 Piła tel. (67) 307 00 04 mail: sekretariat@cwrkdiz.pila.pl zwane dalej Organizatorem. 

 

§2 CELE I ORGANIZACJA SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH 

1. Sieć służy realizacji celów statutowych Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego Pile. 

2. Podstawowe założenia Sieci to: 

a. Wymiana informacji dotyczących doradztwa zawodowego; 

b. Wymiana dobrych praktyk i informacji poprzez aktywny panel on -line;  

c. Organizacja warsztatów, szkoleń, kursów dla doradców zawodowych. 

3. Do Sieci może przystąpić doradca zawodowy, czyli osoba, która posiada wykształcenie kierunkowe i jest zatrudniona w szkole lub instytucji 

pokrewnej na terenie subregionu pilskiego.  

4. Przystąpienie do Sieci następuje w momencie wypełnienia i podpisania Deklaracji przystąpienia.  

5. Spotkania członków Sieci będą odbywały się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.  

6. Wystąpienie z Sieci odbywa się na pisemny wniosek. 

7. Przystąpienie do Sieci jest bezpłatne.  

 

§3 OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. W związku z przystąpieniem do Sieci dojdzie do zbierania, wykorzystywania oraz publikacji informacji stanowiących dane osobowe  

w rozumieniu  art. 4 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).  

2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile przy ul. Bydgoskiej 21.  

Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej sekretariat@cwrkdiz.pila.pl, 

telefonicznie pod numerem +48 67 307 00 04 lub pisemnie na adres siedziby administratora.         

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: 

iod@cwrkdiz.pila.pl. 

4. W związku z przystąpieniem do Sieci przetwarzane będą następujące dane osobowe: 

a. Imię i nazwisko doradcy zawodowego oraz nazwa szkoły lub instytucji, w której jest zatrudniony w celu jednoznacznej identyfikacji, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

b. Numer telefonu oraz adres e-mail pozwalający na kontakt z doradcą zawodowym w sprawach merytorycznych lub organizacyjnych 

dotyczących członkowska w Sieci oraz poradnictwa zawodowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i zgodnie z niniejszym 

Regulaminem. 

c. Wizerunek doradcy zawodowego zarejestrowany w postaci nagrania wideo oraz zdjęć, w celu jego publikacji w Internecie – na stronie 

internetowej Organizatora, na jego fanpage’u w serwisie Facebook oraz na kanale Organizatora w serwisie YouTube, na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. b RODO i zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

5. Powyższe informacje będą gromadzone i wykorzystywane przez Administratora do momentu: 

a. Zmiany celów statutowych; lub 

b. Powzięcia informacji o tym, że dana osoba przestała spełniać kryteria, o których mowa w §2 ust. 3 (a więc przestała być aktywnym 

doradcą zawodowym) lub utraciła zainteresowanie dalszym członkostwem w sieci; 

c. W zależności od tego, co nastąpi pierwsze. 

6. W celu jak najlepszej realizacji zadań statutowych, Administrator wspiera się pomocą profesjonalnych firm zewnętrznych, których usługi 

świadczone są również na danych osobowych. Podmioty te należą do następujących kategorii: dostawcy usługi poczty elektronicznej; 

hostingi danych; outsourcing obsługi  IT; zbieranie i obróbka materiału fotograficznego i wideo; najem obszarów przetwarzania. 

7. W związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, członkom Sieci przysługują następujące prawa: 

a. Prawo dostępu do treści danych ich dotyczących oraz uzyskania ich kopii; 

b. Prawo do sprostowania i uaktualnienia zebranych na ich temat danych; 

c. Prawo do wezwania Administratora do ograniczenia przetwarzania (zaprzestania realizacji określonych czynności); 

d. Prawo do wezwania Administratora do usunięcia danych; 

e. Prawo do wezwania Administratora do przesłania kopii danych innemu podmiotowi (prawo do przenoszenia danych); 

f. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych; 

g. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Komunikację związaną z wolą skorzystania z powyższych uprawnień należy kierować do Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail podany 

w §3 ust. 3. 

9. W celu zapewnienia jak najszybszej obsługi wniosków, jeżeli dotyczą one wizerunku (zdjęć lub nagrań publikowanych w Internecie), 

Administrator prosi o możliwie precyzyjne określenie, których zdjęć lub jakiego fragmentu nagrania dotyczy wniosek. 

10. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji. 

11. Podanie danych jest wymagane postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa. 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile 
www.cwrkdiz.pila.pl. 

2. Sprawy dotyczące Sieci nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  
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