BIAŁECKI Sp. z o.o., 40-690 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 341

www.bialecki.pl

filia Jastrzębie-Zdrój 44-330, ul. Energetyków 8, tel./fax 32 476 24 45, e-mail: jastrzebie@bialecki.pl
filia Kraków 30-149, ul. Balicka 73, tel./fax 12 636 08 00, e-mail: krakow@bialecki.pl
filia Ruda Śląska 41-706, ul. Kłodnicka 91, tel./fax 32 718 31 20, e-mail: ruda@bialecki.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS
Dane kursu
Nazwa kursu .....................................................................................................................................................................................................................
Koszt .....................................

Termin .........................................

Miejsce.......................................................................................................

Płatnik (podaje w przypadku płatności przez firmę)
Nazwa .................................................................................................................................................................................................................................
Adres ...................................................................................................................................................................................................................................
NIP .......................................................................................................

Osoba kontaktowa ................................................................................

E-mail ..................................................................................................

Telefon .......................................................................................................

Uczestnik (DRUKOWANYMI LITERAMI)
Imię ......................................................................................................

Nazwisko...................................................................................................

PESEL ..................................................................................................

Miejsce urodzenia .................................................................................

Kod pocztowy ..................................................................................

Miejscowość ............................................................................................

Ulica i numer domu ........................................................................................................................................................................................................
Numer telefonu ...............................................................................

E-mail .........................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości że:
 administratorem zebranych danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 341,
40-690 Katowice;
 moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji kursu, ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez BIAŁECKI Sp. z o.o.
 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udziału w kursie;
 mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od BIAŁECKI Sp. z o.o. (terminy następnych kursów,
promocje i oferty specjalne, przypomnienie o kończącym się terminie uprawnień itp.).

...........................................................................................
Data, miejscowość

.............................................................................
Podpis uczestnika

- Zgłoszenie traktowane jest jako dowód zawarcia umowy.
- Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem kursu. Rezygnacje należy złożyć
w formie pisemnej.
- Warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych określa „Regulamin Szkoleń Otwartych” organizowanych przez
BIAŁECKI Sp. z o.o., który dostępny jest na stronie www.bialecki.pl.
- BIAŁECKI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 2 dni przed
planowaną datą jego rozpoczęcia na zasadach określonych w „Regulaminie Szkoleń Otwartych”.

