Zasady przyjmowania wniosków
o udział w Kursie dla biegłych
finansowanego przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

1. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („PTK”), w ramach działalności statutowej, zawarło
umowę z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego („CMKP”) o przeprowadzenie
szkolenia dla wskazanych przez PTK członków PTK dotyczącego występowania
w charakterze biegłych, w tym sporządzania opinii w postępowaniach cywilnych i karnych
(„Kurs”).
2. Kurs będzie przeprowadzony w okresie od maja 2021r. do końca czerwca 2022 roku dla
maksymalnie 10 osób.
3. W Kursie mogą wziąć udział wyłącznie członkowie PTK, lekarze ze specjalizacją
w dziedzinie kardiologii.
4. Wnioski o uczestnictwo w Kursie należy składać drogą mailową na adres prof. Małgorzaty
Kurpesy: kurpesa@ptkardio.pl w terminie do 15 maja br. O przyjęciu wniosku decyduje
kolejność zgłoszeń (10 wniosków, które wpłynęły jako pierwsze). O fakcie przyjęcia wniosku
osoba zgłaszająca wniosek zostanie powiadomiona na adres email, z którego został wysłany
wniosek.
5. Kurs jest dla uczestnika bezpłatny (koszt pokrywa PTK), przy czym uczestnik jednak w sytuacji przyjęcia jego wniosku - jest zobowiązany do uczestnictwa w Kursie, chyba,
że w sposób niebudzący wątpliwości usprawiedliwi swoją absencję w Kursie (przyczyny
wyłącznie obiektywne jak choroba czy pogrzeb). W sytuacji zgłoszenia braku możliwości
udziału w Kursie – PTK zawiadomi kolejną osobę, która złożyła wniosek o uczestnictwo
w Kursie.
6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w Kursie PTK jest uprawnione obciążyć
taką osobę kosztami Kursu dla takiej osoby.
7. Wszelkie pytania czy wątpliwości dotyczące Kursu należy kierować na adres email:
kurpesa@ptkardio.pl .
8. Każdy uczestnik Kursu jest zobowiązany podać wraz z wnioskiem następujące dane: imię,
nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
kontaktowego, oraz dostarczyć PTK w formie skanu zgodę na uczestnictwo w Kursie oraz
zgodę na przekazanie tych danych osobowych do CMKP zgodnie z wzorem, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

___________, dnia _________roku

ZGODA NA UDZIAŁ W KURSIE I UDOSTĘPNIENIE DANYCH

Ja, niżej podpisana/y, _____________________________ niniejszym wyrażam zgodę na udział w
szkoleniu przeprowadzanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, z siedzibą w
Warszawie (01-813), przy ul. Marymonckiej 99/103 („CMKP”) dla wskazanych przez PTK członków
PTK, a dotyczącym występowania w charakterze biegłych, w tym sporządzania opinii w
postępowaniach cywilnych i karnych („Kurs”). Potwierdzam zapoznanie się z
„Zasadami
przyjmowania wniosków o udział w Kursie dla biegłych finansowanego przez Polskie Towarzystwo
Kardiologiczne”. Wyrażam również zgodę na przekazanie przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
moich danych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru prawa wykonywania zawodu, adresu poczty
elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego do CMKP w celu organizacji, uczestnictwa i
otrzymania certyfikatu Kursu.

__________________________
Czytelny własnoręczny podpis

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO −
informujemy, iż:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest Polskie Towarzystwo
Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 3a lok. 1-2, 00-193 Warszawa („PTK"). PTK powołało IOD z którym
skontaktować można się pod adresem ptkczlonkowie@gbbsoft.pl. w tym także w zakresie zgłaszania jakichkolwiek
żądań czy uprawnień wynikających z niniejszej informacji.
Dane osobowe podane we wniosku przetwarzane będą w celu organizacji szkolenia dotyczącego występowania w
charakterze biegłych, w tym sporządzania opinii w postępowaniach cywilnych i karnych („Kurs”) , na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO.
Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia Kursu, a po tym czasie jedynie w celach archiwizacyjnych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą– osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych,–
podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
(podmioty przetwarzające).
PTK udostępni Pani/Pana dane osobowe Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, z siedzibą w Warszawie
(01-813), przy ul. Marymonckiej 99/103 („CMKP”) na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody. CMKP występować będzie
w charakterze samodzielnego administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od PTK dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ale bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej
cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia chęci udziału w Kursie.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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