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KARTA ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY OTWARTE 

Nazwa szkolenia: „Mocne strony FRIS® w zarządzaniu”     (2-dniowe) 
Termin: 18-19.08.2018                    Miejsce: WROCŁAW         Godz. 9:00-16:00 

Łączna wartość (brutto):  1790 zł 
Cena zawiera:   Udział w szkoleniu       Materiały dydaktyczne      Diagnoza FRIS®        Przerwy kawowe 

WYKONAWCA / ORGANIZATOR 

CAMBIAR Beata Piasny    Konto bankowe: mBank   93 1140 2017 0000 4902 1105 4790       Tytuł: imię i nazwisko 

Osoba do kontaktu: Beata Piasny  tel. 508-151-211         e-mail: info@cambiar.pl  

ZLECENIODAWCA/KLIENT 

Imię i nazwisko:  

telefon:      e-mail:  

Dane do faktury: Nazwa firmy:  

kod i miejscowość:    NIP:  

Przeczytaj proszę i zaznacz:  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (prosimy o zaznaczenie x): 

1) Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę 
CAMBIAR Beata Piasny moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu: 

      organizacji szkolenia pt. „Mocne strony FRIS® w zarządzaniu”, w tym również przeprowadzenia rejestracji uczestników, 
potwierdzenia zgłoszeń, przesyłania materiałów poszkoleniowych oraz publikacji zdjęć z wydarzenia. 

      przesyłania informacji o organizowanych przez CAMBIAR Beata Piasny  wydarzeniach (szkoleniach, warsztatach) 

2)  Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1030) wyrażam zgodę na 
otrzymywanie powyższych (tylko zaznaczonych) informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail). 
 

…………………………………………………………………………………….. (data oraz podpis) 

 

Jednocześnie organizator szkolenia informuje, iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CAMBIAR Beata Piasny 

• Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych w powyższej klauzuli 

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

• Podanie CAMBIAR Beata Piasny  danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wyżej 

wymienionych celów 

• Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

 

Zgłoszenie prosimy wydrukować, podpisać i wysłać skan na adres: info@cambiar pl 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.  


