FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE
Nazwa szkolenia: ________________________________________________
Termin: __________________
Cena: ______ zł netto + VAT
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA
Imię/imiona
Nazwisko
Stanowisko
Wykształcenie*
Ilość lat w zawodzie*
Numer telefonu
E-mail

DANE PŁATNIKA DO WYSTAWIENIA FAKTURY
Firma (Nazwa przedsiębiorcy)
Adres
NIP
E-mail osoby do kontaktu (jeśli dotyczy)
*Dane zawarte w formularzu są niezbędne do określenia poziomu zaawansowania treści przekazywanych
podczas szkolenia.
Na podstawie otrzymanego skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego Bydgoski Klaster
Przemysłowy wystawi fakturę proforma tytułem udziału w szkoleniu, która zostanie przesłana na podany adres
e-mail uczestnika lub osoby do kontaktu (jeśli została wskazana). Warunkiem udziału w szkoleniu jest
terminowe uregulowanie opłaty.
Bydgoski Klaster Przemysłowy jako organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w
przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby uczestników szkolenia lub w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń
losowych, a także do zmiany prowadzących szkolenie z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenia. W
przypadku odwołania szkolenia, opłata wpłacona tytułem udziału w szkoleniu zostanie niezwłocznie zwrócona
w całości na rachunek bankowy instytucji.

…….…………………………….…………………………………….
miejscowość, data oraz podpis osoby uprawnionej do działania
w imieniu podmiotu kierującego na szkolenie (Płatnika)

Bydgoski Klaster Przemysłowy - ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz
tel. +48 52 515 30 73, e-mail: bkp@klaster.bydgoszcz.pl, www.klaster.bydgoszcz.pl
NIP: 554 276 12 41, Nr KRS: 0000289300, REGON: 340360301

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA, KTÓRY SAMODZIELNIE ZGŁASZA SWÓJ UDZIAŁ
W SZKOLENIU
Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 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 (RODO) Stowarzyszenie Bydgoski Klaster
Przemysłowy z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gajowej 99 (dalej jako BKP) uprzejmie informuje, że będzie, jako
administrator danych, przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, przy czym przetwarzanie to będzie miało różne cele:
a) w celu zawarcia i realizowania umowy z BKP o udział w szkoleniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt RODO – w
tym celu podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację
umowy,
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BKP na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego - na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - w tym celu podanie danych jest obowiązkowe;
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu BKP polegającego m.in. na ewentualnym ustaleniu lub
dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, wysyłki informacji marketingowych oraz dokonywania
analiz mających na celu ustalanie tematyki przyszłych szkoleń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z BKP, w tym wykładowcom, ale nie będą
przekazywane poza obszar EOG.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich usunięcia przez BKP w związku z zakończeniem współpracy.
Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od BKP dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.
Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez BKP Pani/Pana danych osobowych.
Dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez BKP prosimy
o kontakt pod adresem e-mail: __________________________________
Jednocześnie, ze względu na wymogi określone ustawami Prawo telekomunikacyjne oraz O świadczeniu usług drogą
elektroniczną, prosimy o złożenie oświadczeń związanych z przekazywaniem informacji:
1. wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bydgoskiego Klastra Przemysłowego informacji handlowych w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym informacji o planowanych szkoleniach
tak, na adres e-mail ________________________________________

nie

2. wyrażam zgodę na używanie przez Bydgoski Klaster Przemysłowy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego
tak, na nr telefonu ________________________________________

nie

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z przesyłaniem informacji na temat
planowanych szkoleń organizowanych przez Bydgoski Klaster Przemysłowy
tak

nie
…….…………………………….…………………………………….
miejscowość, data oraz podpis Uczestnika
(samodzielnie zgłaszającego swój udział)

Bydgoski Klaster Przemysłowy - ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz
tel. +48 52 515 30 73, e-mail: bkp@klaster.bydgoszcz.pl, www.klaster.bydgoszcz.pl
NIP: 554 276 12 41, Nr KRS: 0000289300, REGON: 340360301

