Formularz zgłoszeniowy
Temat szkolenia:
Data i miejsce szkolenia
Cena szkolenia
Osoby zgłaszane na szkolenie:
1 osoba

Stanowisko:

telefon

e-mail:

2 osoba

Stanowisko:

telefon

e-mail:

Dane płatnika (niezbędne do wystawienia faktury VAT)
Firma
Adres
NIP
Osoba do kontaktu
(imię nazwisko, tel., mail)

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres: ckk@bzdz.pl
W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem
w wysokości 20% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie
zastępstwa uczestnika inną osobą.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany ekspertów z przyczyn niezależnych od organizatora
szkolenia.
Nieobecność uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Sposób płatności:
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia – na podstawie faktury VAT.
Po otrzymaniu formularza zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.

√

Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika
(nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących oferty szkoleniowej BZDZ Stowarzyszenia Oświatowo Technicznego. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w bazie danych szkoleniowej BZDZ
Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego i ich przetwarzanie w celach marketingowych

52 342 04 92
Ul. Fordońska 120, 85 -739 Bydgoszcz

✉️ ckk@bzdz.pl
NIP: 554 031 30 30;

🌐 www.bzdz.pl
PL 14 1020 1475 0000 8702 0235 7499

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie) Dz.U. UE.L. 2016.119.1 (dalej: RODO) .
Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej powyżej jest: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo –
Techniczne z siedzibą w Bydgoszczy 85-739, ul. Fordońska 120 , tel.: 52 345 36 73 -75, adres e-mail:
biuro@bzdz.pl.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych o którym mowa w art.
20 RODO. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zapisu na kurs, kontaktu z Państwem w
trakcie realizacji kursu oraz informacji o ewentualnym zmianie harmonogramu kursu przez Ośrodek
Szkoleniowy Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo Technicznego
a przede wszystkim do potwierdzenia uprawnień lub wydania zaświadczenia, o ukończeniu
kursu/szkolenia.
3. W przypadku niepodania danych zapisanie na kurs/szkolenie lub ewentualne otrzymanie zaświadczenia
o ukończeniu kursu/szkolenia nie będzie możliwe. Podane dane mogą zostać usunięte po okresie 50 lat
zgodnie z przepisami dot. archiwizowania dokumentów.
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu Komisji Egzaminacyjnej powołanej
przez BZDZ.
5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na pisemny wniosek organom państwowym i instytucjom
upoważnionym z mocy prawa, w celu spełnienia przez administratora zadań wynikających z innych
ustaw i kodeksów.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i niezautomatyzowany w bazie danych słuchaczy kursów/szkoleń

…………………………………………..…...
data i pieczęć

52 342 04 92
Ul. Fordońska 120, 85 -739 Bydgoszcz

✉️ ckk@bzdz.pl
NIP: 554 031 30 30;

…………………………………….
podpis

🌐 www.bzdz.pl
PL 14 1020 1475 0000 8702 0235 7499

