
 

 

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu  
pt: 

w terminie:  

Imię i Nazwisko zgłaszającego: 

Telefon kontaktowy: 

Email: 

Osoby zgłaszane: 

Ilość:  Imiona i Nazwiska: 

 

  - Proszę o wystawienie Faktury PROFORMA     - Chcę otrzymać Fakturę VAT 

Dane potrzebne do wystawienia faktury: 

Nazwa: 

 

Adres: 

Kod:   Miejscowość: 

NIP: 

Osoba, która zgłosiła swój udział w szkoleniu a nie uczestniczyła w nim ponosi pełne 

koszty. 

Wyraz am zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb kwalifikacji i udziału w szkoleniu 
organizowanym przez PROEDUKACJA Sp. z o.o. Jednoczes nie os wiadczam, z e zostałam poinformowana o 
przysługującym mi prawie dostępu do tres ci moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich 
przetwarzanie w kaz dym czasie. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO). Potwierdzam otrzymanie 
od Administratora Danych osobowych załącznika informacyjnego zgodnie art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO, z kto rym się 
zapoznałem i przyjąłem do wiadomos ci. 

 

 

Pieczątka/Podpis: 

Podstawą zakwalifikowania na szkolenie jest dokonanie stosownej opłaty na rzecz: 

PROEDUKACJA Sp. z o.o., ul. Ogińskiego 2G, 58-506 Jelenia Góra 

konto: 81 1140 2004 0000 3502 7938 2328  

tytułem:  data szkolenia + imię i nazwisko+ tytuł szkolenia  

oraz przesłanie niniejszego zgłoszenia na adres: kontakt@proedukacja.com 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

mailto:kontakt@proedukacja.com


 

Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą. 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez  

PROEDUKACJA Sp. z o.o. z siedzibą w 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 2G,  

KRS: 0000807037; REGON: 384555909, NIP: 6112803575   

(nr tel.: 509 402 122, 535 848 624, adres e-mail: kontakt@proedukacja.com). 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kwalifikacji i udziału w szkoleniu 

organizowanym przez PROEDUKACJA Sp. z o.o. Przetwarzanie danych osobowych odbywa 

się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO) 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, 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 mocy prawa do odbioru danych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres 

wskazany w przepisach o archiwizacji. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że 

udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani 

naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest 

Administrator, 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

 usunięcia swoich danych art. 17 RODO, 

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 

 przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO, 

 do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu 

jej wycofania. 

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do wydania 

potwierdzeń uczestnictwa w szkoleniu oraz do kontaktu. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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