FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
MIEJSCE I DATA SZKOLENIA:

DANE ZGŁASZAJĄCEGO:
Lp.

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

1.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Lp.

Imię i nazwisko

1.
2.
3.

CERTYFIKAT:
Po ukończonym szkoleniu wystawiamy certyfikat w formacie PDF. Certyfikat wysyłany jest na adres e-mail uczestnika szkolenia
podany w niniejszym zgłoszeniu.
Istnieje możliwość wykupienia papierowej wersji certyfikatu - koszt 30 zł netto + 23% VAT za 1 certyfikat. Certyfikat
papierowy wysyłamy kurierem na wskazany adres. Certyfikat jest zabezpieczony przed uszkodzeniami w trakcie dostawy.

Zamawiam papierowy certyfikat
dla każdego zgłoszonego
uczestnika szkolenia

DANE PODMIOTU (DO FAKTURY):
PEŁNA NAZWA PODMIOTU:
ADRES:
KOD POCZTOWY:

MIEJSCOWOŚĆ:

NUMER NIP:

WARUNKI ZGŁOSZENIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Formularz należy wypełnić, podpisać i wysłać na adres e-mail: szkolenia@proxymo.pl.
Odbiór zgłoszenia na szkolenie zostanie potwierdzony drogą mailową, na adres wskazany w zgłoszeniu.
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data
wpłynięcia zgłoszenia.
Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty. W takim wypadku Zamawiający zobowiązuje się̨ do
poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje warunki określone w Regulaminie Szkoleń zamieszczonym na stronie www.proxymo.pl.

INFORMACJE HANDLOWE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych w celach marketingowych poprzez przesyłanie na udostępniony adres poczty elektronicznej informacji
handlowej kierowanej do mnie przez Proxymo Ochrona Danych Osobowych.

DATA I CZYTELNY PODPIS
ZGŁASZAJĄCEGO:

PIECZĄTKA FIRMY:

Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Proxymo Ochrona Danych Osobowych - Robert
Zgarda (dalej Proxymo) z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77/222 w celach realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania
się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia
rozliczalności na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
zrealizowania usługi lub przez okres, w którym Proxymo jest zobowiązane do ich przechowywania w postaci
elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu
umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej. W razie pytań dotyczących zasad prywatności
i przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: proxymo@proxymo.pl.
Więcej informacji dotyczących procesów przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce prywatności
dostępnej na stronie www.proxymo.pl.

Proxymo Ochrona Danych Osobowych
ul. Szlak 77/222
31-153 Kraków

tel.: +48 503 838 386
e-mail: szkolenia@proxymo.pl
www.proxymo.pl

