KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W EGZAMINIE
na uprawnienia Kategorii I*
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. , poz. 2065)

Data egzaminu _________________
(DD-MM-RRRR)

1. Imię i nazwisko



 -  - .................................................................................
3. Adres zamieszkania  -  .............................................. ul. …………………………………………...............
2. Data i miejsce urodzenia

Kod pocztowy

miejscowość

ulica, nr domu/nr lokalu




4.Numer ewidencyjny PESEL
5.Numer telefonu

W przypadku wnioskowania o egzamin poprawkowy podać:*
Datę i wynik egzaminu (pozytywny/negatywny) z części teoretycznej: ……………………………………………..
Datę i wynik egzaminu (pozytywny/negatywny) z części praktycznej:………………………………………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie mojego numeru telefonu oraz danych
wymaganych przepisami prawa, przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (00-842) przy ul. Łuckiej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284830, NIP:
5250008703, o kapitale zakładowym 6.900.000 zł, dla potrzeb związanych z organizacją egzaminu oraz postępowaniem w celu wydania
certyfikatu przez Urząd Dozoru Technicznego.

Data: ___________

Czytelny podpis wyrażającego zgodę: _________________________________

OŚWIADCZENIE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Ja, niżej podpisana/y, niniejszym oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-842) przy ul. Łuckiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000284830, NIP: 5250008703, o kapitale zakładowym 6.900.000 zł („Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem
Pana/Pani danych osobowych mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z Administratorem w sposób tradycyjny w formie pisemnej na
adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: biuro@cobrabid.pl , tel.: 607 911 944.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, zawarte w niniejszym formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzania
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) („RODO”) dla potrzeb związanych z organizacją egzaminu oraz postępowaniem w celu wydania certyfikatu na uprawnienia kategorii
I dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i
pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich
urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne, a konsekwencją ich niepodania jest niemożność
realizacji celów określonych powyżej. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne i
może nastąpić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w oparciu o pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane przez Cobrabid przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług niezbędnych do realizacji ww. celów, dostawcom usług IT, podmiotom
zajmującym się obsługą prawną Administratora, osobom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji ww. celów, podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody w sposób tradycyjny w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub
na adres e – mail wskazany powyżej.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i tradycyjny w postaci dokumentacji papierowej. Pani/Pana dane osobowe
nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

Data: ___________

Czytelny podpis wnioskodawcy: _________________________________

*kategoria I:
a) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach
ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub
co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub
co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz
b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających fluorowane gazy cieplarniane
lub substancje kontrolowane, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych
urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła;
Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. jest jednostką oceniającą personel zgodnie
z art. 25 ust.1-3 ustawy dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. 2020, poz.2065) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych wpisaną do Rejestru jednostek oceniających personel prowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
Przeprowadzamy egzaminy osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub
serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub
fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń.

