
 

 

VADEMECUM ADMINISTRACJI - studium dla dyrektorów w służbie cywilnej 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Tytuł Studium 
Vademecum Administracji – studium dla dyrektorów w służbie 

cywilnej 

Termin 6.04 – 9.06.2022 

Miejsce szkolenia 

Formuła mieszana: 

• zajęcia stacjonarne w siedzibie KSAP 

• sesja wyjazdowa (w miarę możliwości) 

• zajęcia online – platforma MS Teams 

Imię i nazwisko uczestnika   

Nazwa urzędu  

Nazwa komórki organizacyjnej  

Stanowisko  

Staż pracy  

Kontakt do uczestnika szkolenia 
Telefon służbowy  

E-mail  

Kontakt roboczy do pracownika urzędu 

zgłaszającego uczestnika  

Imię i nazwisko   

Telefon   

E-mail  

Udział w sesji wyjazdowej w dn. 18 – 19 

maja 2022 r.  

TAK [   ] 

NIE [   ] 

Specjalne potrzeby związane  

z zakwaterowaniem, wyżywieniem i in.  
 

Chęć skorzystania z transportu 

zapewnionego przez KSAP 

(właściwe zakreślić „x”) 

TAK [   ] 

NIE [   ] 

Wysokość opłaty za szkolenie  …………. zł 

Zgłaszając chęć udziału w szkoleniu uczestnik oświadcza, że ww. szkolenie będzie szkoleniem mającym na celu 

podniesienie kwalifikacji i zostanie sfinansowane w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych. Ponadto 

uczestnik akceptuje, że rezygnacja z udziału w szkoleniu może być nadesłana najpóźniej do 31 marca 2022 r. Po 

tym terminie KSAP obciąży jednostkę delegującą pełnymi kosztami uczestnictwa. 

Akceptacja  

(podpis i pieczęć) 

Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu 

 

 

(podpis i pieczęć) 

Formularz należy nadesłać do dnia 31 marca 2022 r. mailem (podpisany skan) na adres: natalia.kolodziej-

leszek@ksap.gov.pl  

Informacji o studium udziela p. Natalia Kołodziej - Leszek, Kierownik Ośrodka Rozwoju i Kształcenia 

Ustawicznego KSAP tel.: 22 60 80 106, kom: 796 695 235  
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1) – zwanym dalej RODO, niniejszym potwierdzam przyjęcie do wiadomości 

następujących informacji: 

1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 56. 

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w KSAP: iod@ksap.gov.pl 

3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w celu:  

a) realizacji obowiązków w zakresie organizacji szkoleń - określonych w art. 1 ust. 2a ustawy z dnia 

14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1411) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole 

Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (t. j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1507), oraz, gdy ma to zastosowanie, w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 - 4 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz.1889, z późn. zm), w tym:  

- rejestracji uczestników,  

- zakwaterowania uczestników, 

- sprawdzenia obecności,  

- wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, 

- dokonania ewaluacji szkolenia, 

- wystawienia faktury za szkolenie. 

b) realizacji obowiązków w zakresie przechowywania dokumentacji – określonych w ustawie z dnia 

14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2016 r. poz. 1506 ze zm.), 

przepisach wewnętrznych przyjętych zgodnie z art. 6 ust. 2 tej ustawy oraz w odpowiednich 

przepisach podatkowych. 

4) Powierzone dane będą przechowywane: 

a) w zakresie imienia i nazwiska oraz instytucji delegującej - przez okres 50 lat, 

b) w pozostałym zakresie - przez okres 2 lat. 

5) Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych podmiotowi, który zrealizuje usługę 

zakwaterowania dla uczestników szkolenia, i wyłącznie w celu realizacji tej usługi.  

6) Przysługuje mi prawo do: 

a) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

b) dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia do innego 

administratora. 

 

 

_______________________________ 

                data i czytelny podpis 
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ZGODA NA OTRZYMYWANIE NEWSLETTERA KSAP (NIEOBOWIĄZKOWA) 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1) – zwanym dalej RODO:  

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w celu przekazywania 

elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i 

innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP w całym okresie przechowywania moich danych (zgoda 

nieobowiązkowa). 

 

______________________________ 

             data i czytelny podpis 
 

potwierdzam przyjęcie do wiadomości następujących informacji: 

1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 56. 

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w KSAP: iod@ksap.gov.pl  

3) Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła 

wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

4) Celem przetwarzania danych (adres e-mail) jest przekazywanie elektronicznego newslettera KSAP 

zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach 

organizowanych przez KSAP. 

5) Powierzone dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. 

6) Udostępnienie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Brak udostępnienia danych uniemożliwi 

jednak otrzymywanie elektronicznego newslettera KSAP. 

7) Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych podmiotowi administrującemu 

automatycznym systemem dystrybucji newslettera KSAP. 

8) Przysługuje mi prawo do: 

a) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

b) dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia do innego 

administratora, 

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie – cofnięcie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

 

 

______________________________ 

              data i czytelny podpis 
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