Audyty
Wdrożenia
Projekty unijne
Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
NAZWA SZKOLENIA
MIEJSCE I DATA SZKOLENIA
DANE ZGŁASZAJĄCEGO:
Lp. Imię i nazwisko
1.
UCZESTNICY SZKOLENIA:
Lp. Imię i nazwisko
1.
2.
3.
4.

Zajmowane stanowisko

Telefon

email

Zajmowane stanowisko

Telefon

email

DANE DO FAKTURY
Pełna nazwa firmy
Ulica
Miejscowość
NIP

Numer budynku
Kod pocztowy
REGON

Numer lokalu

WARUNKI ZGŁOSZENIA:
1.
2.
3.
4.

5.

Formularz należy wypełnić, podpisać i wysłać na adres e-mail: sekretariat@czj-infox.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłacenie 100% wartości ceny szkolenia najpóźniej na jeden dzień przed szkoleniem. Potwierdzenie
dokonania wpłaty należy przesłać na adres email: sekretariat@czj-infox.pl
Uczestnik szkolenia może dokonać bez kosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia
szkolenia. Rezygnację z udziału w szkoleniu należy przesłać na adres sekretariat@czj-infox.pl
Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje warunki określone w Regulaminie Szkoleń Otwartych zamieszczonym na
stronie www.czj-infox.pl.
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń oraz projektów
doradczych realizowanych przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z o.o. Spółka komandytowa.

KOMUNIKAT DOTYCZACY PRZETWARZANIA DANCYH OSOBOWYCH
W ramach ochrony prywatności osób biorących udział w szkoleniach oraz projektach doradczych realizowanych przez naszą firmę pragniemy
poinformować:
1. Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Zarządzania Jakością INFOX
Sp. Z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-504) przy ulicy Kalwaryjskiej 69.
2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja usług szkoleniowych i doradczych oraz czynności związanych z ewentualnym
przygotowaniem ofert na powyższe usługi.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach realizacji powyższego celu jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6.ust.1 punkt b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych).
4. W przypadku usług dofinansowanych ze środków UE Pani/Pana dane są przekazywane do instytucji zarządzającej programem dofinansowania. Okres
przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi 3 lata lub w przypadku usług dofinansowanych ze środków UE, zgodnie z regulaminem
dofinansowania.
5. W tym czasie ma Pani/Pan prawo do:
A. uzyskania od Administratora potwierdzenia przetwarzania swoich danych osobowych, oraz dostępu do nich w tym kopii przetwarzanych
swoich danych osobowych.
B. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia w przypadku gdy nie
są one kompletne.
C. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych.
D. otrzymania swoich danych osobowych, które dostarczyła Pani/Pan Administratorowi, oraz żądać aby dane te zostały przekazane przez
obecnego Administratora innemu Administratorowi.
6. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z celem podanym powyżej, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi odnośnie ich przetwarzania do organu nadzorczego (UODO).
Informujemy również, iż konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości realizacji usługi.
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