
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

NA KURS   INSTRUKTORA  STRZELECTWA 
(wypełnić czytelnie - drukowanymi literami) 

1. Nazwisko: …………….………………………………………………………...... 

 

2. Imiona: …………………..……………………………………………………...... 

 

3. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………….. 

 

4. Imiona rodziców: ……………………………………………………….………... 

 

5. Nazwisko panieńskie: ………………………………………………….………… 

 

6. Adres stałego pobytu:  ………………………………………………………………….. 

 

…………………………………..…………………………………………………… 

 

e-mail:. …………………………………. Numer tel. ……………..…………………… 

 

7. Adres do korespondencji: ……………………………………………………….... 

 

8. Seria i Nr dowodu……………………………  PESEL………............................... 

 

9. Wykształcenie: …………………………..……………………………………….. 

 

 nazwa ukończonej szkoły………………….......…….………………………………… 

 

10. Jestem zatrudniony (nazwa, adres, telefon) ……………………….…………………… 

 

 …………………………………………………………………….……………….... 

 

11. Patent strzelecki PZSS nr ………………………………..…….………………… 

 

 12. Licencja PZSS nr ………………………………………..…….………………… 

 
………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                          /data i podpis/ 

• Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: Administratorem danych jest 
Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska 1-3, tel. 71 3671845, e-mail: biuro@dzss.pl . Podane dane będą 
przetwarzane wyłączenie w celach ewidencyjnych, i sprawozdawczych. Podane dane będą udostępniane Polskiemu Związkowi Strzelectwa Sportowego w 
Warszawie i Firmie Ka-Liber w Zielonej Górze w celu ewidencyjnym. Zleceniobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. 

• Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

• Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy ADO przetwarza przez okres jej trwania oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z niej 
wynikających. Dane pozyskane w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeń będą przechowywane przez 
okres określony tymi przepisami. 

• Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w kursie. Niepodanie danych może skutkować odmową uczestniczenia w kursie. 

• Zleceniobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych. 

• Uczestnik szkolenia ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy prawa, w tym RODO. 

              

 

………………………………….. 
           Podpis czytelny 

 

mailto:biuro@dzss.pl

