FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA PRAKTYCZNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY
W ZAWODZIE AGENTA CELNGO
I.
DANE UCZESTNIKA
Imię:
Nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:(dzień-miesiąc-rok)
PESEL:
II.
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
III. ADRES DO KORESPONDENCJI (PROSZĘ WPISAĆ, JEŻELI JEST INNY
NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA)
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
IV.
DANE KONTAKTOWE
Telefon:
Adres e-mail:
V.
DANE DO FAKTURY
Nazwa firmy:
NIP
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dostarczenie do biura Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu
KRESY formularza zgłoszeniowego, osobiście, pocztą (ul. Hutnicza 3, 22-100 Chełm) lub mailem na adres
stowarzyszenie.kresy@wp.pl oraz wpłata 200 zł opłaty wpisowej na konto Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki
i Eksportu KRESY.
2.Po otrzymaniu przez nas formularza zgłoszeniowego oraz opłaty wpisowej skontaktujemy się z Państwem
w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca.
3.Zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie
osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. Wpłata zostaje wówczas zwrócona Uczestnikowi w całości.
Informacje o zmianach w terminie przesłana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem
szkolenia.
4.W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
Stowarzyszenie KRESY zwraca wpłatę w wysokości: pełna kwota.
5.W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 14 dni od daty jego rozpoczęcia Uczestnikowi nie
przysługuje zwrot opłaty wpisowej oraz zobowiązany jest pokryć 50% kosztów szkolenia.
6.Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami
uczestnictwa.
7.Dostarczenie lub przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu
KRESY z siedzibę w 22-100 Chełm, ul. Chemiczna 5c oraz jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do
wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24
ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883), a także wyrażeniem zgody na
wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.
8. Realizując ciążący na nas obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniu 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu
KRESY z siedzibą przy ul. Chemicznej 5c 22-100 Chełm;
Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY
ul. Chemiczna 5c (biuro Hutnicza 3) 22-100 Chełm
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b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia usługi szkoleniowej na podstawie
art. 6 ust 1 pkt b RODO;
c) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są trenerzy świadczący usługi szkoleniowe dla naszego
stowarzyszenia;
d) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza UE;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy, o której mowa w pkt.2;
f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
h) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia realizacji usługi szkoleniowej.

……………..………………………..
data i podpis
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