Polskie Centrum Kadrowo-Płacowe
ul. Nieszawska 20/26, 93-119 Łódź
tel.: 42 235 30 60, faks: 42 683 21 25
e-mail: szkolenia@pckp.pl, www.pckp.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Temat: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Termin: ……………………..……………………….…… Rozpoczęcie szkolenia o godzinie: 09:00
Miejsce: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa firmy/instytucji (do faktury): .......................................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................. Kod: ............................... Miejscowość: ......................................................................
Poczta (proszę wpisać, jeżeli inna niż miejscowość): ..............................................................................................................................................................
Osoba do dalszych kontaktów: ............................................................................ nr telefonu: ………………………………………………………………………………..…………
E-mail: .....................................................................................................................................................................................................................................
E-mail do otrzymania faktury VAT (proszę wpisać, jeżeli inny niż powyżej): ..........................................................................................................................
Numer NIP: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….
Lista osób pragnących wziąć udział w szkoleniu:
1. .............................................................................................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................................................................................................................
Cena szkolenia
netto

Zwolnienie z podatku
VAT* - zaznaczyć (+)

Cena szkolenia brutto
(23% VAT)

Ilość
osób

Razem

* Zwolnienie z podatku VAT przysługuje podmiotom opłacającym szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.
Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego przez stronę www.pckp.pl, faksem na nr.: 42 683 21 25, lub na
jeden z adresów e-mail: szkolenia@pckp.pl / biuro@pckp.pl. Forma płatności to przedpłata na konto nie później niż na 3 dni robocze przed
rozpoczęciem szkolenia. W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, jednak nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem
szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszych rezygnacji, lecz nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem
szkolenia uczestnik zostanie obciążony kwotą w wysokości 50% jego wartości. Po tym terminie wpłaty nie podlegają zwrotowi. W przypadku odwołania
szkolenia z winy Organizatora koszty zostaną zwrócone w wysokości 100%.
Warunki płatności za szkolenie:
UWAGA – zmiana numeru konta!
Forma płatności to przedpłata na konto nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Należność prosimy przekazać na konto:
MKONTO BUSINESS CLASS 77 1140 2017 0000 4302 1062 6341. Dowód wpłaty prosimy przesłać faksem na nr.: 42 683 21 25.
Upoważniam IQ2 Górski, Fiedorowicz sp.j., właściciela marki Polskie Centrum Kadrowo-Płacowe, do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
* Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
* Chcę by kontaktowano się ze mną telefonicznie na podany numer telefonu w celu przekazywania informacji o szkoleniach oraz innych usługach
i produktach oferowanych przez Polskie Centrum Kadrowo-Płacowe.
* Chcę otrzymywać na mój adres e-mail informacje o szkoleniach oraz innych usługach i produktach od Polskiego Centrum Kadrowo-Płacowego.
* Potwierdzenie następuje poprzez wpisanie znaku „X” w odpowiednie pole
Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest IQ2 Górski, Fiedorowicz sp.j. z siedzibą w Łodzi (93-119), ul. Nieszawska 20/26,
numer KRS 0000325281. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się na drugiej stronie niniejszego zgłoszenia.

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Data

Pieczęć firmowa

Czytelny podpis osoby
upoważnionej

Po wypełnieniu niniejszego formularza proszę przesłać go mailem: szkolenia@pckp.pl, faksem: 42 683 21 25 lub na adres:
Polskie Centrum Kadrowo-Płacowe, ul. Nieszawska 20/26, 93-119 Łódź

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH
Kto jest administratorem Twoich danych?
IQ2 Górski, Fiedorowicz sp.j. z siedzibą w Łodzi (93-119), ul. Nieszawska 20/26, numer KRS 0000325281.
Nasze akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS,
NIP 7292660728, REGON: 100645917.
Jak możesz się z nami skontaktować?
Telefonicznie: 42 235 30 60;
e-mailem na adres: szkolenia@pckp.pl;
listownie: ul. Nieszawska 20/26, 93-119 Łódź.
Jakie masz prawa?
•
dostępu do Twoich danych;
•
ich poprawiania;
•
żądania ich usunięcia;
•
ograniczenia przetwarzania;
•
wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
•
zawarcia i wykonania umowy o udział w szkoleniu organizowanym przez Administratora;
•
obsługi ewentualnych reklamacji związanych z przeprowadzonym szkoleniem;
•
badania poziomu Twojej satysfakcji z przeprowadzonego szkolenia;
•
dopełnienia przez Administratora obowiązków formalno-podatkowych, wynikających z umowy o udział w szkoleniu;
•
marketingowym, polegającym na przekazywaniu informacji o usługach oferowanych przez Administratora, samym Administratorze,
promocjach, wydarzeniach promocyjnych, a na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój
adres e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny.
Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł jednak zawrzeć umowy o udział w szkoleniu i w nim uczestniczyć.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
•
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz badanie opinii
o świadczonych usługach;
•
Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail i numer telefonu,
to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
Komu przekażemy Twoje dane?
•
Trenerom przeprowadzającym szkolenia w imieniu Administratora;
•
Koordynatorom wspierającym organizację szkolenia w imieniu Administratora;
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:
•
trwania umów o udział w szkoleniu organizowanym przez Administratora, a po ich zakończeniu przez czas niezbędny na wykazanie
ich prawidłowego wykonania. Okres ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
•
niezbędny na dopełnienie przez Administratora obowiązków formalno-podatkowych wynikających z zawartej umowy;
•
prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych
w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres email. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie.
Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
•
na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
•
na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

