FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
PROFESJONALNA WIEDZA W ZASIĘGU RĘKI
ul. T. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
Tel.: 736 255 352
szkolenia@samax.eu info@samax.eu www.samax.eu

TEMAT SZKOLENIA:

BZPI SAMAX posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, nr ewidencyjny 2.24/00044/2011
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego nr ewidencyjny 1//2008

……………………………………………………………………………………………………………………………

TERMIN: ………………….......................……MIEJSCE SZKOLENIA:….…………..……………………………………………………………………………

DANE KLIENTA:
NAZWA FIRMY/IMIĘ I NAZWISKO OSOBY INDYWIDUALNIE ZGŁASZANEJ……….………………………….…………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………NIP………………………………………………………….
KOD/MIEJSCOWOŚĆ ……………………………….………………………………………UL.NR……………………………………………………...
……………………….………………………………………………

………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

……………………….………….

E-MAIL

TEL. KONTAKTOWY

ZGŁASZAM NASTĘPUJĄCE OSOBY NA SZKOLENIE:
IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

E-MAIL

TEL. KONTAKTOWY

1.

………………………………………………………..

…………………

………………………….

………………………….

2.

……………………………………………………….

…………………

…………………………

…………………………..

3.

……………………………………………………….

…………………

…………………………..

………………………….

4.

……………………………………………………….

…………………

…………………………..

………………………….

KWOTA DO ZAPŁATY(brutto)…..…………………………

SŁOWNIE ………………………………………………………………………………………..….

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO
Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w terminie i na rachunek bankowy firmy BZPI SAMAX Nr konta 75 1090
1766 0000 0001 0475 9392. W przypadku zgłoszenia i nie przybycia na szkolenie Biuro Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi
SAMAX zastrzega sobie prawo do obciążenia podmiotu zgłaszającego uczestnika do udziału w szkoleniu pełnymi kosztami szkolenia.
Zgłoszenie (skan podpisanego formularza) należy przysłać e-mailem szkolenia@samax.eu
Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji przesyłania faktury VAT w formie
elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie.

…………………..…………………..

…………………..…………………..

Data zgłoszenia

Podpis osoby upoważnionej

PIECZĄTKA FIRMY Z NUMEREM NIP

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od BZPI SAMAX korespondencji drogą elektroniczną związanej z organizowanym szkoleniem,
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie w przyszłości na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych dotyczących
organizowanych przez BZPI SAMAX szkoleń.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji przesyłania faktury VAT w formie
elektronicznej w drodze pisemnej lub elektronicznie.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz.
2135 ze zm.) jest Biuro Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi Samax z siedzibą ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice.
Niniejsze zgody są niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez BZPI Samax i mogą być przez Państwa wycofane w każdym
czasie.
*Oświadczenie wypełniane jest indywidualnie przez każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia

…..………………………………………

……………………………………………

Miejscowość i data

Czytelny podpis uczestnika szkolenia
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ul. T. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
Tel.: 736 255 352
szkolenia@samax.eu info@samax.eu www.samax.eu

OŚWIADCZENIE
UCZESTNIKA SZKOLENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
W związku z uczestnictwem w szkoleniu pt.: ………………………………………………………………………………………..
odbywającym się w terminie ……………………………….. organizowanym przez Biuro Zarządzania Projektami
Inwestycyjnymi SAMAX wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1.

Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. jest Biuro Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi Samax z siedzibą przy ul. Kościuszki 1c,
44-100 Gliwice;

2.

Podstawa i cel i zakres przetwarzanych danych:
Państwa dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, i/lub nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego,
adresu e-mail oraz numeru telefonu,będą gromadzone i przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji wyników,
kontroli, monitoringu, wystawienia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia i sprawozdawczości usług szkoleniowych
realizowanych przez Biuro Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi SAMAX;
Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f,
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
i uchylenia dyrektywy 95/46/WE , oraz/lub udzielona przez Państwa zgoda.
Informujemy jednocześnie, że zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej z dnia 15.04.2011 r. oraz
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.02.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych, placówki kształcenia ustawicznego zobowiązane są do gromadzenia danych osób, którym wydano
zaświadczenia ukończenia kursów podnoszących wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe.
W przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie w przyszłości na podany adres poczty elektronicznej informacji
handlowych dotyczących organizowanych przez BZPI SAMAX szkoleń, informujemy, że udzielenie takiej zgody jest
dobrowolne, a jej brak nie pozbawia dostępu do naszych usług. Macie Państwo również możliwość ograniczenia zakresu
lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

3.

Okres przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody
do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku
niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń
(zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest
uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.

4. Podanie danych jest świadome i dobrowolne.
5. Państwa uprawnienia:
Jeśli udzielają nam Państwo swojej zgody na przetwarzanie danych mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać (cofnięcie
zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie). Mają Państwo
również prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Przekazywanie danych: Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych podmiotom trzecim.
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją
zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: daneOsobowe@samax.eu

…..………………………………………
Miejscowość i data

……………………………………………
Czytelny podpis uczestnika szkolenia
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