FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
TEMAT:
MIEJSCE:

TERMIN :
Cena netto

Ilość

Wartość netto

VAT

Wartość brutto

Koszt szkolenia
23%
Wg oferty/
Nr:
zaproszenia @ nr/ z dnia

Nazwa firmy:

NIP:

Adres firmy:

E-mail:

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA
lp.

Stanowisko

Imię i nazwisko zgłoszonej osoby

 TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym,
przez Administratora DAS Polska z siedzibą w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, o
numerze NIP: 631-183-69-79, 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu
monitoringu, ewaluacji usług związanych z organizacją wydarzeń (szkolenia/warsztaty/spotkania
informacyjne). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do
wycofania swojej zgody. Dane osobowe będą przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj.: [Urzędu Ochrony Danych Osobowych]).

1.

.........................
Data

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

 Czy zgłoszona osoba
uczestniczy w szkoleniu
 pierwszy raz
 kolejny raz
 Czy zgłoszona osoba pełni
funkcję ……. w firmie lub w
przyszłości będzie ja pełnić
 TAK  NIE

Podpis

 TAK, Wyrażam zgodę na przesyłanie oferty handlowej, przez Administratora DAS Polska z siedzibą w
Gliwicach, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, o numerze NIP: 631-183-69-79, 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych). Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania oferty handlowej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej
zgody. Dane osobowe będą przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [Urzędu
Ochrony Danych Osobowych]).

.........................
Data

.........................
Podpis

Płatności: Opłatę za szkolenie prosimy uregulować przed szkoleniem:
ING Bank Śląski S.A. Numer rachunku: 45 1050 1298 1000 0090 9424 9654.
W tytule przelewu należy podać: tytuł, datę szkolenia, ilość uczestników oraz nazwę firmy
Uczestnictwo w szkoleniach jest płatne, z uwzględnieniem ewentualnych Rabatów udzielanych Klientowi opisanych w „OWU”. Organizator
zapewnia stosowne treści edukacyjne/materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu (frekwencja) lub certyfikaty
potwierdzające pozytywny wynik egzaminu/testu sprawdzającego. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dostarczenie poprawnie
wypełnionego formularza zgłoszeniowego zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.

Akceptacja Ogólnych Warunków Uczestnictwa „OWU”
.........................
Data

.........................
Osoba upoważniona do delegowania pracownika
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