
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

 

Tytuł szkolenia:  Termin szkolenia:  Symbol szkolenia: 

     

 

Dane nabywcy/płatnika 

Nazwa firmy:  Adres (ulica i numer): 

   

 

Miejscowość:  Kod Pocztowy:  NIP: 

     

 

Dane uczestnika/ów zgłoszonych na szkolenie:  

Lp.  Imię i Nazwisko:  E-mail:  Telefon:  Funkcja: 

1.         

         

2.         

         

3.         

         

4.         

         

5.         

 
 

 

Osoba wskazana do kontaktu: 

Imię:  Nazwisko: 

   
 

E-mail:  Telefon:  Funkcja: 

     

 

Cena szkolenia netto: ………… 

Zwolnienie z VAT: TAK/NIE (organizacja zobowiązana jest do przesłania e-mailem skanu oświadczenia uprawniającego do zwolnionej stawki VAT wraz z kartą zgłoszenia) 

Należność za udział w szkoleniu płatna po otrzymaniu faktury proforma 

 

 

 

Data i czytelny podpis osoby upoważnionej 
 

 

Aby móc przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu na szkolenie/wydarzenie i innych ewentualnych dokumentach związanych z organizacją szkoleń/wydarzeń oraz aby móc przetwarzać informacje 

o Tobie pozyskane w toku procesu szkoleniowo niezbędne jest wyrażenie przez Ciebie odpowiednich zgód zgodnych z RODO. Przeczytaj tekst poniżej i zaznacz odpowiednie zgody. Wyrażenie przez Ciebie 

zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgoda w punkcie 1 jest niezbędna do tego, abyś mógł uczestniczyć w szkoleniach i wydarzeniach, który prowadzimy. Brak Twojej 

zgody uniemożliwi nam rejestrację Twojej osoby na wydarzenie, a tym samym uniemożliwi Ci uczestnictwo. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych i informacją o administratorze danych osobowych dostępnymi w dokumencie "Polityka Prywatności" (dostępnymi również na 

stronie: http://pepolska.pl/polityka-prywatnosci/) i zrozumiałem ich treść, a także treść przysługujących mi praw w związku z przetwarzaniem danych. 

1. Zrozumiałam/em, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne w celu rejestracji uczestnictwa w wydarzeniach i może być w każdym czasie 

odwołane. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pro-Environment Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na potrzeby rejestracji mojego uczestnictwa  

w wydarzeniach organizowanych przez Pro-Environment Polska Sp. z o.o. i weryfikacji listy obecności, a także wystawienia imiennych certyfikatów dla uczestników i kontaktu po szkoleniu w 

celu oceny satysfakcji uczestnika. 
 

 

 

 

2. Zrozumiałam/em, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może być w każdym czasie odwołane. Wyrażam zgodę na przetwarzan ie moich danych osobowych przez  

Pro-Environment Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu kierowania do mnie informacji marketingowych i handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 

 

3. Wyrażam nieograniczoną czasowo ani terytorialnie, zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez firmę Pro-Environment Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

(w skrócie: Pro-Environment Polska) w celach promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością uprawnionego, w tym jego ofertą handlową. Zgoda dotyczy wszelkich zdjęć oraz 

materiałów video z moim udziałem wykonywanych przez lub na zlecenie Pro-Environment Polska w ramach szkoleń i eventów promocyjnych. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, 

względem Pro-Environment Polska, z tytułu wykorzystywania zdjęć i innych form publikacji z moim wizerunkiem. Wizerunek może być również użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania, kompozycji bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

 

 
 

Tytuł wydarzenia 

xxxx   

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 

Pro-Environment Polska Sp. z o.o.  

ul. Żwirki i Wigury 101,  

02-089 Warszawa (CNBCh) 

Dojazd z Dworca Centralnego autobusami linii128, 175 
lub 504 (Al. Jerozolimskie - Pomnik Lotnika) 

+48 22 310 88 00,  
biuro@pepolska.pl 
www.pepolska.pl 

Arkadiusz Mastalerz
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