Regulamin kursu Towarzystwa Chirurgów Polskich i Akademii
Aesculap
1. Celem kursu jest umożliwienie zdolnym chirurgom w trakcie specjalizacji odbycia stażu
w ośrodku chirurgicznym Akademii Aesculap lub w ośrodkach klinicznych na terenie Polski
2. Koszt udziału w kursie jest dofinansowany w ramach współpracy TChP i Akademii
Aesculap. Uczestnik kursu we własnym zakresie pokrywa koszt dojazdu do miejsca
szkolenia i koszt zakwaterowania i wyżywienia.
3. Udzielone dofinansowanie podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991r. (Dz. U. z
1991r. nr 80 poz. 350 z późn. zm.)
4. Z dofinansowania kursu mogą korzystać młodzi chirurdzy do 35 roku życia w trakcie
specjalizacji z chirurgii
5.Dofinansowania są przyznawane jednorazowo.
6.Wniosek o dofinansowanie kursu jest składany do biura Zarządu TChP przez
kandydatów w wyznaczonych terminach.
7.Nazwiska osób - beneficjantów dofinansowania będą opublikowane na stronie
www.tchp.pl.
8. Za udział w kursie przyznawane są punkty edukacyjne.

Tryb i kryteria rozpatrywania wniosków i przyznawania
dofinansowania na kurs
Postanowienia szczegółowe
1. Kandydat ubiegający się o dofinansowanie składa podpisany regulamin, wniosek na
załączonym formularzu oraz CV w formie elektronicznej na adres e-mail biura Zarządu
TChP ( biuro@tchp.pl )
2. Ilość miejsc jest ograniczona w zależności od typu kursu, decyduje kolejność zgłoszeń
3. W przypadku większej ilości chętnych w stosunku do ilości miejsc, w pierwszej
kolejności wybierane są zgłoszenia kandydatów, którzy nie korzystali wcześniej z
dofinansowania przez TChP.
4. Członkostwo w TChP wymagane jest dla wszystkich rezydentów

Data………………

Podpis: ………………..

Formularz wniosku o dofinansowanie kursu Akademii
Aesculap
Imię.........................................................................................................................................
Nazwisko................................................................................................................................
Tytuł naukowy.........................................................................................................................
Numer prawa wykonywania zawodu………………………………………………………………
Rok specjalizacji.....................................................................................................................
Miejsce pracy…………………………………………………………………………………………
Nazwa i Termin kursu……………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH
Nazwisko i imiona...................................................................................................................
data i miejsce urodzenia ........................................................................................................
obywatelstwo .........................................................................................................................
PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NIP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres zamieszkania dla celów podatkowych: kod ...............
miejscowość.................................................. ulica .............................................................
nr domu ..................... nr mieszkania ...............................
województwo....................................................................kraj.................................................
Urząd Skarbowy......................................................................................................................

Data………………

Podpis: ………………..

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z uczestnictwem w kursie współorganizowanym przez Fundację Akademia Aesculap z
siedzibą w Nowym Tomyślu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), wrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia:
………………...............................................................................................................................
Oświadczam, że:
− zostałam/em poinformowana/ny o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
− zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych.
………………...........................................................................
(czytelny podpis)

Szczegółowa informacja dotycząca celu przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji szkolenia tj. zorganizowania (w tym rekrutacji
uczestników) i przeprowadzenia szkolenia, podanie danych osobowych w tym celu jest
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich przetwarzania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udziału w szkoleniu;

Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, jak
niżej.
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Towarzystwa Chirurgów Polskich
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowiniarskiej 1 lok. 28, 00-235 Warszawa, wpisanym do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej przeprowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Widział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000157580.
Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji w/w szkolenia. Dane będą
przetwarzane przez instytucje uczestniczące w realizacji w/w szkolenia w zakresie
odpowiadającemu ich obowiązkom. Dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych
i statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji w/w celu. Odmowa
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu. Przetwarzanie
danych osobowych odbywa się 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 (tzw.
RODO) - w związku:
1) z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z zawartej umowy.
2) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO).

Administrator może przetwarzać różne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:
1) dane identyfikacyjne, w tym: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia;
2) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:
−
−
−

podmioty, którym TChP powierzyło wykonywanie zadań związanych z organizacją szkolenia.
Instytucje i organy kontrolujące.
wykonawca realizujący umowę na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia, wyłącznie
w celu realizacji usługi będącej przedmiotem umowy.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
−
−
−
−

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii - na podstawie art.15
RODO,
prawo sprostowania swoich danych - na podstawie art. 16 RODO,
prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art.18 ust.2 RODO.
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa jednak
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy
regulujących kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.
Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

