FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
RODO – Szkolenie z zakresu wdrożenia
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
Data i miejsce szkolenia: ………………………………..2018 r. Częstochowa, Al. NMP 71/7
Niniejszy formularz proszę przesłać na adres mailowy:
borowiec_m@poczta.fm; monika@mwc.edu.pl
Telefon kontaktowy: 606 996 542
DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
STANOWISKO/ DZIAŁ
TELEFON
ADRES E-MAIL
NAZWA FIRMY
ADRES PŁATNIKA
NIP PŁATNIKA

Opłata z tytułu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu:
300 PLN + VAT/osoba
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dokonując zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu poprzez zaakceptowanie i elektroniczne wysłanie niniejszego formularza, na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z
późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Klub MWC, Firma EWELIT Ewelina Wróblewska z
siedzibą w Częstochowie, Al. NMP 71/7, NIP nip 573 244 34 61. , oraz Kancelaria Prawna, której przedstawiciele poprowadzą szkolenie 2) moje dane osobowe
będą przetwarzane w celu wykonania zamówionego świadczenia oraz w celu informowania o innych usługach i ofertach Klub MWC, Firma EWELIT oraz
Kancelarii Prawnej, której przedstawiciele poprowadzą niniejsze szkolenie 4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W związku z ustawą
z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej pochodzącej od
Klub MWC, Firma EWELIT z siedzibą w Częstochowie, Al. NMP 71/7, oraz Kancelarii Prawnej, której przedstawiciele poprowadzą niniejsze szkolenie , na podany
w formularzu adres poczty elektronicznej.
Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres mail Zamawiającego i stanowi zawarcie umowy. W
przypadku rezygnacji Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia wartości 25% szkolenia. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z udziałem w szkoleniu - brak
wniesienia opłaty za szkolenie nie jest jednoznaczne z rezygnacją - w takim przypadku, Klub MWC, Firma EWELIT obciąży w 100% opłatą po zakończeniu, a
nawet w przypadku, gdy osoba nie brała udziału w szkoleniu.

……………………………………
miejscowość i data

……………………....................
podpis i pieczątka

