
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE „RODO w praktyce – szkolenie dla przedsiębiorców” 
 

Miejsce i termin szkolenia  
 

Data szkolenia   18.06.2018 r.,  godz.: 9:00 – 15:00 
 

Miejsce   Inwest-Park sp. z o.o. Piła, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła  
 

 Dane firmy (do faktury) 
 

Nazwa firmy    
 

Adres   ul.   nr 
 

kod  miejscowość  
 

NIP   
 

e-mail   
 

Dominująca branża     
 

 Osoba kontaktowa/zgłaszająca uczestników  
 

Imię i nazwisko    
 

Telefon    

 

e-mail   
 

 Osoby biorące udział w szkoleniu  

Lp.  Imię  Nazwisko  Telefon  

1.    

2.    

3.    

4.     
 

Dane do przelewu  
 

Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński, ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo  
NIP 764-167-72-20 
Nr rachunku bankowego:  19 1090 2590 0000 0001 3205 1478  

Formularz należy przesłać na adres: biuro@perzynski.eu. 
Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego do osoby kontaktowej przesłana zostanie faktura proforma. Prosimy 
o uregulowanie należności do dnia 14.06.2018 r. W tytule przelewu należy wpisać „Szkolenie RODO”.  

Zgodnie z art.13 i 14 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, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Szkolenia - MACIEJ PERZYŃSKI ul. Kasztanowa 51 
64-930 Dolaszewo. 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji szkolenia. 



 

3. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego gdy uznane zostanie, 
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji szkolenia. 
6. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi 

Pani/Panu udział w szkoleniu. 
 
 
Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami  ……………………………… 
           (podpis) 
 
 

 


