„FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO”
tel/fax: +48 (12) 262 25 80, 30-439 Kraków, ul. Księżycowa 19, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie nr rej. 0000535317
NIP 679-31-06-505, e-mail: fundacjarozwoju@osobistego.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
„Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione a zmiany w kodeksie spółek
handlowych, w prawie podatkowym, bilansowym, w prawie pracy, RODO i pozostałych ustawach"
organizowanym 16 października 2019 roku
MIEJSCE SZKOLENIA: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. ks. Piotra Skargi, 7/1, 37-700 Przemyśl
Cena netto/ brutto 1 dzień

390,00 zł

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Imię i nazwisko uczestnika:
Nazwa firmy/instytucji:
Adres firmy:
NIP firmy:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Pytania do wykładowcy:

SPOSÓB REJESTRACJI: Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego oddzielnie dla każdego
uczestnika: faksem nr: 48 (12) 262-25-80, e-mailem: fundacjarozwoju@osobistego.pl,
sekretariat@kancelaria-pro-consult.com

KONTAKT: tel. 604-56-13-15, Biuro: fax: +48 (12) 262 25 80
Płatności należy dokonać na rachunek Fundacji Rozwoju Osobistego PKO BP 14 1020 2892 0000 5902
0579 9392 w terminie do 1 października 2019 r. wraz z dopiskiem nazwy Instytucji, Firmy, Osoby
Zgłaszającej.
Osobom spoza Przemyśla organizator udzieli informacji o bazie hotelowej oraz prześle mapę dojazdu.
Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić w terminie 7 dni przed jego rozpoczęciem. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i
rezygnacji w szkoleniu. Wiem, że organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia np. w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn
losowych nie będzie mógł go przeprowadzić
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji Rozwoju Osobistego w Krakowie drogą elektroniczną informacji związanych z jej działalnością, w
szczególności informacji o szkoleniach. Powyższa zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Administratorem danych osobowych jest
Fundacja Rozwoju Osobistego w Krakowie, e-mail: adres email: fundacjarozwoju@osobistego.pl. Dane osobowe gromadzone za pomocą niniejszego
formularza w celu wysyłki ofert szkoleniowych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane podane w tym celu będą przetwarzane do czasu cofnięcia
zgody podmiotu danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody. Pani/Pana dane będą przechowywane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż
jest to konieczne do osiągnięcia celu opisanego poniżej lub do momentu odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu. W razie pytań prosimy o kont akt z nami
telefonicznie: 604-56-13-15 lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych w
celach niezbędnych związanych z uczestnictwem w wybranym szkoleniu, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących
nowych ofert szkoleniowych, na podany adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną. Jeśli nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji szkoleniowych prześlę
odpowiedź wpisując w temacie lub w treści e- mail słowo „dziękuję”

Pieczęć firmowa

podpis osoby upoważnionej

