Psychologia profesjonalnym wsparciem biznesu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Niniejszy formularz zgłoszenia na szkolenie nie jest umową udziału w szkoleniu otwartym.

Na podstawie przekazanych w formularzu danych umowa zostanie przygotowana i przesłana na wskazany adres mail
w terminie do 3 dni roboczych.
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: biuro@abakano.pl
Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu otwartym:
Temat szkolenia:
Termin szkolenia:
Miejsce szkolenia:

Wrocław / Stadion Wrocław / al. Śląska 1

Dane do osoby kontaktowej:
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Adres e-mailowy i nr telefonu:

Dane płatnika:
Pełna nazwa firmy:
NIP:
Adres:

Dane uczestników:
Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Adres e-mailowy

Nr telefonu

1.
2.
3.
4.

Rozumiem, że wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie oznacza, że zapoznałem/am się z klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, a zamieszczoną w niniejszym dokumencie na str. 2.
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń:

Strona

2

Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora, którym jest firma
ABAKANO Oliwia Matejko z siedzibą we Wrocławiu przy al. Śląskiej 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
konieczne, by szkolenie mogło zostać zorganizowane i zrealizowane. Osoba zgłaszająca uczestnika szkolenia potwierdza, że
otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podstawą przetwarzania
danych przez administratora jest zgoda wyrażona w niniejszym formularzu zgłoszenia na szkolenie, a także umowa realizacji
szkolenia, którą osoba zgłaszająca otrzymuje do 3 dni roboczych od przesłania formularza zgłoszenia na wskazany adres mail.
Odbiorcami Państwa danych będą upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, a w razie potrzeby również
podmioty takie jak firmy kurierskie lub pocztowe. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Osoba
zgłaszająca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
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