Karta zgłoszenia na szkolenie otwarte
Nazwa szkolenia

Data szkolenia

Dane płatnika faktury

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:
Adres rejestrowy:
Adres do wysyłki:
NIP:
Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną: Tak / Nie
Adres e-mail, na który ma zostać wysłana faktura:
Uczestnicy - Imię i nazwisko

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

1.
2.
3.
Osoba do kontaktu jeśli inna niż uczestnik (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy)

Cena szkolenia łącznie netto:
Nocleg

Tak, od

do

Nie

* - niepotrzebne skreślić

Z jakiego źródła uzyskał Pan/Pani informację o szkoleniu?
ze strony www.centrumjakosci.pl

Internet: ___________________________________________

z polecenia, od: ___________________________

z innego źródła: ______________________________________

Podpisaną kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail:

…………………………………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej do zaciągania
zobowiązań finansowych w imieniu firmy

Europejskie Centrum Jakości i Promocji w Warszawie sp. z o.o.
KRS: 0000291761, NIP: 527-255-50-16, REGON: 141140246 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł,
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Informacje na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (…), zwanego ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych (w skrócie: RODO):
1. Administratorem danych osobowych jest: Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Potrzebnej 3/5, 00-448 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291761 przez Sąd
Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, e-mail:
sekretariat@centrumjakosco.pl (w skrócie: Administrator).
2. Dane osobowe uczestników szkoleń są przetwarzane w celu realizacji szkolenia lub seminarium
oraz wystawienia certyfikatów/zaświadczeń. Podstawą przetwarzania jest niezbędność danych do
wykonania umowy szkoleniowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia lub przekazania niektórych danych osobowych
właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie w oparciu o
właściwą podstawę prawną i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Dane osobowe uczestników szkoleń będą przechowywane do czasu wycofania zgody na
przetwarzanie.
5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora
danych lub osobę trzecią.
7. Konsekwencją niepodania danych w formularzu zgłoszenia na szkolenie będzie brak możliwości
udziału w szkoleniu i nieotrzymanie zaświadczenia/certyfikatu.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, w razie uznania, że przetwarzanie jej danych przez
Administratora narusza zasady RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Na moment udzielania niniejszej informacji organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
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