
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

EDUGIKA - CENTRUM SZKOLENIOWE KRZYSZTOF DĄBROWSKI                          Olsztyn: tel.: 508-161-885 / 510487331                                                            
Olsztyn ul. Polna 14/13                                                                                                                   www.edugika.pl 

Nazwa  Kursu/Szkolenia  

Miejsce realizacji Kursu/Szkolenia  

Uczestnik:  

Imię/Imiona i nazwisko Uczestnika   

Adres zamieszkania  

Nr tel.   Adres e-mail:  

Data urodzenia  Miejsce ur.  

Pesel  

Wykształcenie  

Dane do faktury 

Nazwa  Firmy/Imię i nazwisko  

Adres Firmy/adres zamieszkania  

NIP  

*   Rezygnacji z uczestnictwa w kursie można dokonać do 5 dni przed dniem rozpoczęcia się kursu. 

*  Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku 
następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.  

*  Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej, a obszary poruszanych 
zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę EDUGIKA organizującą szkolenie do celów działalności 
statutowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem 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 (RODO) 

……..………………………………………………………………….. 
Zgłaszający/Zamawiający  (Podpis) 

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Edugika - Centrum Szkoleniowe. za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych informacji handlowych (np. newsletterów, wiadomości SMS).  

 

……………………………………………………………..    ………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data         Zgłaszający/Zamawiający  (Podpis) 
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Informacja o wykorzystaniu danych osobowych 

Zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRZYSZTOF DĄBROWSKI – WŁAŚCICIEL FIRMY EDUGIKA  ; 

1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem e-mail: rodo@edugika.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących 
na Administratorze. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w 

imieniu Administratora. 
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w 
przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Państwa danych. 

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się 
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych. 

 

……………………………………………………………..    ………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data         Zgłaszający/Zamawiający  (Podpis) 

 

mailto:rodo@edugika.pl

