
 
      

    

 

Ankieta wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Imię i nazwisko 1)       ____________________________________________________________________ 

 

Adres e-mail 1)                  ____________________________________________________________________ 

 

Przedsiębiorstwo 2)   ____________________________________________________________________ 

 

Telefon 2)                   _____________________________________________________________________ 

 

        TAK 

         NIE 

Certyfikat MA TRIZ. Certyfikacja jest opcjonalna i dobrowolna oraz zależy od decyzji Uczestnika szkolenia. 

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych do Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ), USA. Instytucją 
wydającą certyfikat po zaliczeniu egzaminu i przetwarzającą dane: imię, nazwisko, e-mail będzie MA TRIZ, co wiąże się z 
ich przekazaniem poza granice Unii Europejskiej. Zostałem poinformowany, że moje dane: imię,  nazwisko, narodowość 
wraz z informacjami o certyfikacie zostaną umieszczone w publicznie dostępnej o globalnym zasięgu bazie danych 
specjalistów TRIZ: www.matriz.org. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych 
osobowych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

 

        TAK 

         NIE 

Krajowy Rejestr Specjalistów TRIZ. Umieszczenie danych uczestnika szkolenia w Krajowym Rejestrze 

Specjalistów TRIZ jest opcjonalne i dobrowolne a instytucją przetwarzającą dane będzie Stowarzyszenie Naukowo-
Przemysłowe TRIZ Polska. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Stowarzyszenie Naukowo-
Przemysłowemu TRIZ Polska i umieszczenie danych: imię i nazwisko wraz z informacjami o certyfikacie odbytego szkolenia 
w publicznie dostępnej bazie danych specjalistów TRIZ: www.trizpolska.org. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi 
prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

 

          TAK 

           NIE 

EGZAMIN. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 3)  w celu realizacji 

odpowiedzi na tę wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia wyników i poinformowaniu 
uczestnika o wyniku egzaminu. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

          TAK 

          NIE 

WIZERUNEK. Zgoda na przetwarzanie wizerunku w celach marketingowych - niniejszym wyrażam zgodę na 

wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych mi fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych 
Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska  przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem 
portali społecznościowych takich jak Facebook, LinkedIn i portale podobne, wykorzystywania w portfolio drukowanym i 
udostępnianym klientom i potencjalnym klientom.  

          TAK 

          NIE 

NEWSLETTER. Chcę zapisać się na newsletter. Wyrażam zgodę na przesłanie informacji handlowej. Podane pole jest 

dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania informacji handlowych. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo 

dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

1) Dane wymagane.  

2) Dane uczestnika ułatwiające kontakt w realizacji zadania, nie są wymagane. 

3) Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 
Tożsamość administratora: Administratorem danych jest Stowarzyszenie Naukowo-Przemysłowe TRIZ Polska, mające siedzibę w Warszawie 
przy ul. Przasnyska 20A/31, 01-756 Warszawa. Pełny regulamin związany z administrowaniem danych osobowych znajduje się pod adresem  
http://trizpolska.org/index.php/rodo 
Dane kontaktowe administratora: Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email biuro@trizpolska.org, formularz 
kontaktowy pod adresem http://trizpolska.org/index.php/kontakt/, lub pisemnie na adres siedziby Stowarzyszenia. 
 

 
 
 

………………………………………………………                                                                                  ………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data                Podpis 

http://www.matriz.org/
http://www.trizpolska.org/

