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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
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Wydanie: 01 

Strona: 1/3 

 

 
 

       Dane klienta:   …………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa firmy, adres, NIP, telefon, branża, e-mail) 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 
(osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z KRS) 

Specyfikacja 

szkolenia/kursu 

 

Zgłoszenie udziału Uwagi 

Numer zgłoszenia 

 

08/R/CDZ/18 

 

Nr nadaje 

NCDZ 

Reprezentacja umowy po stronie 

Zleceniodawcy 

 

 

 

Nazwa/temat szkolenia/kursu 

 
Zmiany w prawie pracy  2017/2019 z elementami RODO 

 

 

 

Termin szkolenia/kursu: 

 

3.12.2018 r 
 

 

Miejsce szkolenia/kursu 

TEORIA 
Unia Sp. z o.o. ul. Lechicka 25 75-847 Koszalin, sala 35  (III piętro) 

 

Miejsce szkolenia/kursu 

PRAKTYKA 
- 

- 

Liczba osób 
 (załącznik NR 1 lista pracowników 

skierowanych na szkolenie/kurs) 
MIN MAX 

 

Egzamin zewnętrzny Tak/nie  UDT Tak/nie  INNE 
Liczba zdających 
(zaznaczyć na liście 

– załącznik NR 1) 

Cena egzaminu Cena/osoba/grupa lub  nie dotyczy  - 

Materiały szkoleniowe TAK  /  NIE 

 

Jeśli TAK jakie:    

 

 

Cena materiałów szkoleniowych 

 
 

Cena/osoba/grupa 

 

 

 

Zamówienia dodatkowe: 

Materiały z logo Zleceniodawcy 

wg wyceny * 

□ przygotowanie materiałów (oprawa, wydruk)                  □ certyfikaty, świadectwa uczestnictwa 

□ identyfikatory                                    □ zaproszenia         □ teczki, notatniki itp. 

□  inne …………………………………………………………………………………………… 

 

DODATKOWE uzgodnienia 

 

- 

 

Cena szkolenia/kursu 

grupa/osoba 

 

Całkowita cena szkolenia    (grupa/osoba) 
 

 

300,00 PLN /osoba 
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Sposób  płatności 

Warunkiem uczestnictwa w kursie/szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie 

wpłaty w terminie 7 dni przed  kursem/szkoleniem na konto UNIA Spółka z o.o. : Bank PEKAO S.A. II O. 

w Koszalinie. 

Nr konta: 50 1240 3653 1111 0000 4188 1174 

Rezygnacja ze szkolenia/kursu 

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem/kursem, uczestnik 

zostaje obciążony  kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być 

dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą.  

Organizator (UNIA Spółka z o.o.) zastrzega  sobie  prawo do odwołania/zmiany terminu szkolenia/kursu 

oraz zmiany wykładowców z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenia/kursu. Nieobecność 

uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.  

Nieobecność na szkoleniu /kursie nie zwalnia z dokonania opłaty. 

Odbiór zaświadczenia Wyłącznie kursant          Tak/nie 

 

Osoba upoważniona:  

 

 

Nr upoważnienia imiennego: 

 

 

Zgoda na przesyłanie 

e-faktury 
Tak/nie 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie e-faktur w formie PDF na 

adres e-mail: 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW I SZKOLEŃ 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), 

informujemy, iż:  

1.  Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:  

 UNIA Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Lechickiej 23, 75-837 Koszalin, unia@unia.koszalin.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@unia.koszalin.pl, a także pod adresem wskazanym w pkt. 1. 

3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy tj. realizacji usług szkoleniowych (w tym 

m.in.: zapytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie lub w mediach społecznościowych, a także obsługi reklamacji). 

4. Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L nr 119,str.1). 

5. Odbiorcami przekazanymi przez Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

6. Przekazane przez Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do wykonania umowy, a także po jego upływie przez  

okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in.: podatkowego, oświatowego ponadto przez czas 

niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych itp. 

        W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania. 

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.  

8.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie może skutkować nie zawarciem 

umowy i brakiem realizacji usługi szkoleniowej.  

Informacje o usłudze Klient 

uzyskał  

□ strona internetowa Unia Sp. z o.o.                                         □ FB 

 

□ ulotka                                  □ plakat                                      □ mailing  

 

Inne……………………………………………………………………………………… 

lub Informacje o 

Kliencie 

przekazał: 

Osoba do kontaktu upoważniona 

przez Klienta 

 

 

………………………………………………. 

(imię nazwisko i zajmowane stanowisko) 

 
E-mail: 

 

Tel: 
 

 

Akceptacja uzgodnień przez 

osobę odpowiedzialną za 

organizację szkolenia 

 

………………………………………………. 

(imię nazwisko i zajmowane stanowisko) 

 

E-mail: 

 
Tel: 

 

 

 

 

.................................................                                 ....................................................... 
      Data i podpis Klienta                                                                                             Data i podpis osoby uzgadniającej z Klientem  

   

 

mailto:unia@unia.koszalin.pl
mailto:iod@unia.koszalin.pl
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Załącznik nr 1 

 

WYKAZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 
 

Lp. 
Imię i nazwisko 

Data i miejsce 

urodzenia 
Numer pesel 

Miejsce zamieszkania Stanowisko 

pracy 

1.     - 

2.     - 

3.     - 

4.     - 

5.     - 

6.     - 

7.     - 

8.     - 

9.     - 

10.     - 

11.     - 

12.     - 

13.     - 

14.     - 

15.     - 

16.     - 

17.     - 

18.     - 

19.     - 

20.     - 

 

 

 

 

.................................................                                 ....................................................... 
      Data i podpis Klienta                                                                                                                   (pieczątka firmowa) 

 


