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DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KURSU
Dane osobowe i kontaktowe uczestnika kursu są niezbędne do wystawienia zaświadczenia o przeszkoleniu i są pozyskiwane zgodnie z art. 23
ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem Danych jest POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie. Podstawą prawną uprawniającą do pozyskania danych osobowych jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18
sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)*).
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1632) – wyciąg.
"§ 21. 1. Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach
pozaszkolnych prowadzą dokumentację dla każdej formy
prowadzonego kształcenia.

3) tematy zajęć.

2. Dokumentacja obejmuje:

5. Ewidencja wydanych zaświadczeń, o której mowa w ust. 2 pkt 4,
zawiera:

1) program nauczania;
2) dziennik zajęć;

4. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy i
uczestników, o których mowa w ust. 3 pkt 1.

4) ewidencję wydanych zaświadczeń.

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby,
której wydano zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie
posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jej
tożsamość;

3. Do dziennika zajęć wpisuje się:

2) datę wydania zaświadczenia;

1) imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
lub uczestników kształcenia w innych formach

3) numer zaświadczenia;

3) protokół z przeprowadzonego zaliczenia;

pozaszkolnych;
2) liczbę godzin zajęć;

4) potwierdzenie odbioru zaświadczenia.”

