
  

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1. 

 

 

Kwestionariusz Kwalifikacyjny Eksperta  

Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego 

 

 

 

1. Imię ...............................................,  Nazwisko.......................................................... 

 

2. Data i miejsce urodzenia............................................................................................. 

 

3. Adres do korespondencji ............................................................................................ 

 

4. Nr i seria dowodu osobistego ........................, nr ewidencyjny PESEL...................... 

 

5. Nr tel. stacjonarnego .........................,   nr tel. komórkowego .................................... 

 

6. e-mail : ............................................................ 

 

7. Miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko ................................................................ 

 

..................................................................................................................................... 

 

8. Przebieg praktyki zawodowej, po uzyskaniu dyplomu 

 

Okres 

zatrudnienia 

Nazwa zakładu Stanowisko uwagi 

    

    

    

    

    

    

    

 

9. Nazwa ukończonej Uczelni/Szkoły: data- stopień zawodowy lub naukowy (kserokopie 

dyplomów) 

a)....................................................................................................................... 

b)....................................................................................................................... 

c)....................................................................................................................... 

d) ...................................................................................................................... 

 

 

 
Miejsce na fotografię 



  

10. Rodzaj ukończonych studiów podyplomowych, kursów, szkoleń podnoszących  

kwalifikacje w zakresie wnioskowanej specjalności (kserokopie dyplomów) 

a)....................................................................................................................... 

b)....................................................................................................................... 

c)....................................................................................................................... 

d) ......................................................................................................................  

 

11. Szczególne osiągnięcia zawodowe w obranej specjalności – działalność naukowa,  

badawcza,  publikacje, wynalazki i inne (kserokopie pierwszej strony opracowania) 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

12. Specjalność wnioskowana przez kandydata 

a)....................................................................................................................... 

b)....................................................................................................................... 

c)....................................................................................................................... 

d) ...................................................................................................................... 

 

13. Uwagi o istotnym znaczeniu merytorycznym lub formalnym 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
 

Odesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w formularzu przez Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 
ul. Jagiellońska 80, 03 – 301 Warszawa, w tym na umieszczenie danych osobowych zamieszczonych 
w niniejszym formularzu w bazie danych Towarzystwa oraz ich przetwarzanie w celu organizacji 
i przeprowadzenia kwalifikacji kandydatów ubiegających się o tytuły eksperta PNTTE. 
 
 

     ..........................,  data.............................                                  ....................................... 

       (podpis kandydata) 

                

 

AKCEPTUJĘ ....................................... 
 

                                           Podpis przewodniczącego Komisji Regionalnej PNTTE 

 



  

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

 
 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś w powyższym formularzu zapisu 

na szkolenie. Dlatego, zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Cię o 

najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych 

osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.  

 
1. Administrator 

Administratorem danych osobowych, które nam przekazałeś, jest Polskie Naukowo-Techniczne 

Towarzystwo Eksploatacyjne, ul. Jagiellońska 80, 03 – 301 Warszawa. Możesz się z nami skontaktować 

pisząc na adres: pntte@its.waw.pl 

2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w formularzu w celu kwalifikacji kandydatów ubiegających się 

o tytuły eksperta PNTTE, tryb postępowania w sprawie nadania tych tytułów oraz zakres działania Komisji 

ds. Kwalifikacji Ekspertów PNTTE 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez nasze Towarzystwo Twoja zgoda (jest 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO1). Swoją zgodę zawsze możesz wycofać: pisząc do nas na adres: s, ale wycofanie 

zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych do tego czasu.  

Podanie przez Ciebie danych w formularzu nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ale jeżeli ich nie 

podasz nie możemy zagwarantować Ci udziału w szkoleniu, gdyż może w nim wziąć udział ograniczona 

liczba osób, a pierwszeństwo będą miały osoby, które podadzą swoje dane (je bowiem będziemy mogli 

sprawdzić – zarezerwowały swój udział). 

3. Kategorie odbiorców 

Twoje dane osobowe, które nam podasz mogą zostać przekazane do naszego prawnika, informatyka, 

dostawcę usług internetowych, właściciela serwera, na którym postawiona jest nasza strona internetowa. 

Pragniemy Cię zapewnić, że starannie weryfikujemy, czy każdy z tych podmiotów wdrożył stosowne 

zabezpieczenia, by Twoje dane były bezpieczne. 

4. Okres przetwarzania  

Planujemy przetwarzać Twoje dane dla potrzeb kwalifikacji kandydatów ubiegających się o tytuły eksperta 

PNTTE oraz, tryb postępowania w sprawie nadania tych tytułów oraz zakres działania Komisji ds. 

Kwalifikacji Ekspertów PNTTE w okresie w którym pozostajesz członkiem Towarzystwa 

5. Twoje uprawnienia  

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do żądania ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do sprzeciwu – bardziej 

szczegółowo kwestie Twoich uprawnień regulują przepisy RODO – może się jednak okazać, że w 

określonej sytuacji, ze względu na uwarunkowania prawne, nie będziemy mogli zrealizować Twojego 

uprawnienia, zawsze jednak wytłumaczymy Ci dlaczego. 

Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem. 

 

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je 

chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Rozporządzenie 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). 



  

 

WYPEŁNIA KOMISJA DO SPRAW KWALIFIKACJI EKSPERTÓW PNTTE  

 

                       

                Skład osobowy KOMISJI ds. Kwalifikacji Ekspertów PNTTE 

 

 
Lp Imię i nazwisko 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

 

1. KOMISJA wnioskuje: 

 

przyznanie uprawnień eksperta PNTTE 

 

nie przyznanie uprawnień eksperta PNTTE  

 

2.    Uzasadnienie orzeczenia KOMISJI  

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................  

            ...................................................................................................................... 

            ...................................................................................................................... 

            ...................................................................................................................... 
 

                  

 

     Data .......................................                                                  Podpisy członków KOMISJI  

 

 1. ............................................ 

 2. ............................................ 

 3. ............................................ 

 4. ............................................ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


