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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoba zgłaszająca

Dane firmy

Uczestnik

Dane szkolenia i abonament

Temat

Miejsce

Data

Cena

Uwagi

Wybierz abonament dostępu do szkolenia po jego zakończeniu
Abonament S - 200zł/mc

Abonament M - 180 zł/mc

Imię i nazwisko

Stanowisko

Email

Telefon

Nazwa

NIP

Ulica

Miasto i kod pocztowy

Telefon

Email

Imie i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Email

Podpis

Pieczątka

Abonament L - 160 zł/mc

Akceptuję regulamin szkoleń i wszystkie jego postanowienia włącznie z przysługującym mi czasem rezygnacji, płatności oraz sposobem wnoszenia reklamacji, z pełną treścią
regulaminu można zapoznać pod adresem: http://www.pcdk.pl/o-nas/regulamin-szkolen
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informuję,
że administratorem danych jest Centrum Doskonalenia Kompetencji Progressio sp. z o.o., ul. ul. Rakowicka 10B/4, 31-511 Kraków. W związku z przetwarzaniem danych w celach
wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku
poprzez transmisję online przez Internet szkolenia w celach edukacyjnych Administratora. Niniejsza zgoda:  nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, dotyczy wszelkich
materiałów wideo z moim udziałem w ramach zrealizowanego szkolenia on-line.
Zgłaszając się, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w prawie oraz szkoleniach, drogą elektroniczną od Centrum Doskonalenia Kompetencji Progressio,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz rozporządzeniem RODO. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie
Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

