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FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Dane do wystawienia faktury (Zamawiający)
Nazwa firmy
Adres (kod/miasto/ulica)
NIP
Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie
Telefon kontaktowy/ e-mail

Zgłoszenie w formie skanu należy przesłać na adres e-mail: biuro@e-ssc.pl
Temat kursu/szkolenia:
………………………………………………………………………………………………...………….……………….
Termin: …..………………………………………………………………………………………………………………
Cena: ………………………………………………..…….. zł (ilość uczestników x cena)
Lp.

Imię i Nazwisko

PESEL

Telefon kontaktowy

1.
2.
3.
4.

Formularz jest oficjalnym zgłoszeniem na kurs/szkolenie. Jego wypełnienie i wysłanie jest podstawą udziału w
zajęciach.
Zamawiający otrzyma drogą e-mail potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranego kursu/szkolenia.
Podana w ogłoszeniu cena dotyczy udziału 1 osoby (kurs/szkolenie) i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów
dydaktycznych, materiały piśmiennicze, zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia, lunch oraz przerwy kawowe.
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania wpłaty zgodnie z wyżej określonymi warunkami na rachunek bankowy
18 1140 2004 0000 3502 6943 5142 najpóźniej w ciągu 2 dni po przesłaniu zgłoszenia na szkolenie.
Zamawiający może się wycofać z udziału w szkoleniu max, na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
Zamawiający zapłaci wówczas 50% pełnej kwoty zgodnie z zamówieniem, pozostałe 50% zostanie zwrócone na
wskazany rachunek bankowy. Brak odwołania zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej (e-mail).
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie
niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Justyna Wasiak Simple Solution Consulting z
siedzibą - 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 13a tel. 796 854 555 e-mail: biuro@e-ssc.pl NIP 838-110-80-74.
Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się na drugiej stronie niniejszego
zgłoszenia.

………………………………………………………………..
podpis osoby uprawnionej

……………………………………………………….
pieczęć firmowa
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Justyna Wasiak Simple Solution Consulting z siedzibą - 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 13a
Jak możesz się z nami skontaktować?
Telefonicznie: 796 854 555;
e-mailem: biuro@e-ssc.pl;
listownie: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 13a.
Jakie masz prawa? Masz prawo do:
• dostępu do Twoich danych osobowych;
• ich poprawiania;
• żądania ich usunięcia;
• ograniczenia przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Twoje dane przetwarzamy w celu:
• zawarcia i wykonania umowy o udział w szkoleniu organizowanym przez Administratora;
• obsługi ewentualnych reklamacji związanych z przeprowadzonym szkoleniem;
• badania poziomu Twojej satysfakcji z przeprowadzonego szkolenia;
• dopełnienia przez Administratora obowiązków formalno-podatkowych, wynikających z umowy o udział w szkoleniu;
• marketingowym, polegającym na przekazywaniu informacji o usługach oferowanych przez Administratora, samym
Administratorze, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, a na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą
wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny.
Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będziesz mógł zawrzeć umowy o udział w szkoleniu i w nim
uczestniczyć.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
• Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz badanie
opinii o świadczonych usługach;
• Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail i numer telefonu, to
podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo
telekomunikacyjne;
Komu będziemy przekazywać Twoje dane?
• Trenerom przeprowadzającym szkolenia w imieniu Administratora;
• Koordynatorom wspierającym organizację szkolenia w imieniu Administratora;
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:
• trwania umów o udział w szkoleniu organizowanym przez Administratora, a po ich zakończeniu przez czas niezbędny na
wykazanie ich prawidłowego wykonania. Okres ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
• niezbędny na dopełnienie przez Administratora obowiązków formalno-podatkowych wynikających z zawartej umowy;
• prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do krajów trzecich?
Nie.
Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją

