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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Akademia Eksportera 

 

Organizator:  Fundacja ,,Przedsiębiorczość” w Żarach  

                       Data szkoleń i        
                             konsultacji: 

24.03.2020, 21.04.2020, 22.04.2020, 29.05.2020 

                                                   
                                  Godzina: 

 
09:00-15:00 

 

L.p
. 

 Lp. nazwa  

I 
Dane 

podstawowe 

1 Nazwa Firmy  

2 Adres siedziby  

3 NIP  

4 REGON  

5 Forma Prawna  

6 

PKD 
 
               

Klasyfikacja 
przedsiębiorstwa 

 
Mikro               Małe              Średnie               Duże             

  

1 
Imię i nazwisko osoby 
biorącej udział w 
szkoleniu 

 

2 Adres zamieszkania  

3 Telefon komórkowy  

4 
Adres poczty 
elektronicznej e-mail 

 

5 Stanowisko  
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Odpłatność:  

bezpłatne 

 
1) Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są za pomocą wypełnionych, podpisanych formularzy zgłoszeniowych. 

Formularz  prosimy    wysłać w  terminie do dnia 20.03.2020. na  adres mailowy: szuscicka@fundacja.zary.pl lub w inny 

sposób dostarczyć do siedziby FP.  

2) Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego w przeciągu 1-2 dni roboczych odpowiadamy mailowo lub 

telefonicznie potwierdzając lub odrzucając zgłoszenie. W przypadku braku kontaktu z naszej strony prosimy o mailowy lub 

telefoniczny kontakt z fundacją.  

3) Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku braku minimalnej ilości uczestników najpóźniej 

do dnia 23.03.2020r.  

Potwierdzam, że wysyłając Formularz zgłoszeniowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Fundację ,,Przedsiębiorczość” w celach związanych z realizacją szkolenia „Akademia Eksportera 

4) ”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usług szkoleniowych FP.   
5) Potwierdzam, że zostałam/łem poinformowany o przysługujących mi prawach wymienionych w art. 32 ust.1 
ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawie do dostępu i kontroli przetwarzanych danych osobowych, prawie do 
ich poprawiania a także prawie do złożenia żądania zaprzestania przetwarzania danych.  

6) Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 informujemy, że: 

a Administratorem otrzymanych danych osobowych jest Fundacja Przedsiębiorczość Mieszka I 13, 68-200 
Żary 
b Otrzymane dane osobowe będą wykorzystane w procesie naboru na szkolenie, płatności i wysyłki 
certyfikatów oraz podczas komunikacji z uczestnikiem w zakresie związanym ze szkoleniem.  
c Otrzymane dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom i będą przechowywane w celu 
potwierdzenia realizacji szkolenia. 
d Zapewniamy prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania  i usuwania w każdej chwili  
e Otrzymane w/w dane osobowe zostały podane dobrowolnie, co potwierdzane jest wysłaniem niniejszego 
zgłoszenia.  

7) Potwierdzam, że wysyłając Formularz zgłoszeniowy, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez FP w celu otrzymywania informacji, dotyczących szkoleń, warsztatów oraz wszelkich przedsięwzięć organizowanych 
przez FP, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą  z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 
144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.   

 

      ________________________                                                                                                                                     
      Data, podpis, osoby upoważnionej 
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