WROCŁAWSKA SZKOŁA ARBORYSTYKI
EKO-TREK Jerzy Stolarczyk
Jamnik 1 55-140 Żmigród
NIP 898-109-28-78

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wypełniony formularz dla każdego uczestnika prosimy odesłać na mail szkolenia@eko-trek.pl.
Zgłaszam udział w kursie
„Kurs wspinaczki drzewnej z zastosowaniem technik linowych - poziom A”
Termin (Proszę wpisać zgodnie z kalendarzem):

 …………………………….. Miejsce…………………..

1. Dane uczestnika:
Imię/ imiona i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
E-mail
Data urodzenia
2. . Fakturę/ rachunek proszę wystawić na:
Nazwa instytucji
Dokładny adres
NIP
3. Płatność za udział w szkoleniu: 1.353, - zł brutto ( w tym 23% vat)
 zaliczka 600,- zł przelewem na konto EKO-TREK najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu
 pozostała część 753,- zł przelewem (lub gotówką na miejscu) najpóźniej w pierwszym dniu kursu
Nr konta: Raiffeisen Polbank 57 1750 1064 0000 0000 1168 9574 (EKO-TREK Jerzy Stolarczyk)
W treści przelewu: imię i nazwisko osoby zgłaszanej oraz nazwa i termin szkolenia/kursu

4. Nocleg
 Proszę o pomoc w zarezerwowaniu noclegu:  w pokoju 1 osobowym  w pokoju 2 lub 3 osobowym

5. Oświadczenia:
 Zgadzam się na otrzymanie faktury w formie elektronicznej.
 Zapoznałem/am się z regulaminem szkoleń na www.eko-trek.pl i akceptuję jego ustalenia.*)
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883) do celów realizacji szkolenia/kursu*)
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych do otrzymywania informacji od Organizatorem szkolenia

 Posiadam orzeczenie lekarza medycyny pracy do pracy na wys. pow. 3 m**)
 Posiadam ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy**)
Miejscowość i data*) ………………………Podpis zgłaszającego*): ……………………….. (ew) Pieczęć
*) pola wymagane dla skutecznej realizacji zgłoszenia na kursj.
**) należy okazać przed rozpoczęciem szkolenia
INFORMACJA: EKO-TREK Jerzy Stolarczyk, Jamnik 1, 55-140 Żmigród jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji szkolenia/ kursu; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; dane mogą być
udostępniane przez Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji kursu (ubezpieczyciele, służby księgowe), podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; dane osobowe będą przechowywane odpowiednio do wymogów prawa do czasu
niezbędnego dla realizacji kursu i jego następstw; ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

