Aktualizacja danych uczestnika Programu
Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska
Ja, niżej podpisany:
o

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wymienionym w Formularzu zmiany
danych uczestnika Programu SRZ dla celów statutowych EFPA Polska oraz na przesyłanie informacji
związanych z certyfikacją na adres e-mailowy.

o

Wyrażam zgodę na umieszczenie w zakresie wskazanym w tabeli moich danych osobowych w publicznym
Rejestrze Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA, który jest dostępny na stronach internetowych
Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska oraz EFPA.

Formularz zmiany danych uczestnika Programu SRZ
Prosimy wypełnić czytelnie

Zgoda na
umieszczenie
danych w
Rejestrze EFPA

Imię i nazwisko

Tak a

Nie

a

Data urodzenia

Tak a

Nie

a

Tak a

Nie

a

Telefon służbowy

Tak a

Nie

a

Telefon prywatny

Tak a

Nie

a

E-mail służbowy

Tak a

Nie

a

E-mail prywatny*

Tak a

Nie

a

Stanowisko
Bank/Instytucja
Departament/Oddział
Adres służbowy
Adres prywatny

Komunikacja z EFPA

Główny kanał przekazywania informacji: Służbowy tak Prywatny nie

Dane do faktury
1.
2.
3.

Nazwa firmy
NIP
Adres
( jeżeli inny niż
wpisany powyżej)

Podpisany formularz prosimy wysłać pocztą lub e-mailem: mwiecek@efpa.pl

*Prosimy o podanie prywatnego adresu e-mail. To bardzo ważna dana służąca do utrzymania kontaktu z Doradcą.
W publicznym Rejestrze zalecamy posługiwanie się adresem e-mail w formacie zawierającym pełne imię i nazwisko.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, z siedzibą w Warszawie, ul.
Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, zwana dalej EFPA Polska. W sprawie danych można się kontaktować pod adresem biuro@efpa.pl. Dane
osobowe są przetwarzane przez EFPA Polska w związku:
 z certyfikacją EFPA Polska,
 prowadzeniem Rejestru Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA Polska,

 organizacją wydarzeń EFPA Polska,
 publikacją informacji EFPA Polska,
 realizacją działalności statutowej Fundacji EFPA Polska
Podstawą prawną jest niniejsza Deklaracja. Dane niezbędne do wydania duplikatów certyfikatów, świadectw lub innych dokumentów
potwierdzających uzyskane kwalifikacje są przechowywane – przez okres 50 lat od uzyskania kwalifikacji. Administrator może udostępnić dane
właściwym organom władzy publicznej w przypadku, jeśli wymaga tego prawo. Dane mogą być przekazywane do EFPA Europa wyłącznie na
podstawie Państwa zgody.
Mają Państwo prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 sprostowania danych,
 uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych.
 cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez EFPA Polska, mają Państwo prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do utrzymania ważności posiadanego certyfikatu EFPA Polska.
…………………………………………………….
Data i podpis uczestnika

