KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE REFA
s
Uczestnictwo w szkoleniu REFA zostanie potwierdzone pisemnie lub telefonicznie.

Tytuł szkolenia

DANE UCZESTNIKA
Nazwisko

Imię (imiona)

Wydział / zajmowane stanowisko
Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Telefon komórkowy

Mail

DANE ZAKŁADU PRACY
Nazwa
NIP
Adres (ulica, nr)
Kod pocztowy

Miejscowość

OSOBA KONTAKTOWA
Nazwisko

Imię

Telefon komórkowy

Mail

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogólnych warunków umownych (OWU) realizacji projektów REFA, przyjmujemy
je do wiadomości i akceptujemy postanowienia w nich zawarte bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy
uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i upoważniamy Państwa do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Należność uregulujemy w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, jednakże nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem
szkolenia, na konto Stowarzyszenia REFA Wielkopolska. Nr konta: BZ WBK I/O POZNAŃ 24 1090 1463 0000 0000 4601 2325.
Miejscowość

data

Osoba upoważniona do skierowania Uczestnika na szkolenie
Nazwisko
Imię
Podpis osoby upoważnionej do skierowania na szkolenie >> >>
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą niniejszego formularza jest Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
(zwane dalej REFA), z siedzibą przy ul. Rubież 46/C5, 61-612 Poznań. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@refa.pl Dane osobowe
są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą.
Celem przetwarzania zebranych danych osobowych jest:

realizacja umów szkoleniowych REFA, dotyczących szkoleń, w których bierze udział Uczestnik.
Podanie danych osobowych formularzu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umów, o których mowa wyżej.
Forma elektroniczna danych osobowych podanych w niniejszym formularzu podlega również przetwarzaniu przez:

•

•
•

hostingodawców (na terenie Unii Europejskiej)

zewnętrzną firmę księgową, obsługującą administratora
Zebrane w niniejszym formularzu dane osobowe mogą być także przetwarzane przez firmy kurierskie/pocztowe, jeśli w korespondencji będzie stosowana
forma papierowa. Jeśli realizacja umów szkoleniowych, o których mowa wyżej wymaga przekazania danych Uczestnika do firmy, którą REFA reprezentuje
w Polsce (np. w celu wystawienia certyfikatu uczestnictwa), wtedy dane Uczestnika będą przekazane do tej firmy (Na terenie Unii Europejskiej).
Zebrane w niniejszym formularzu dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania (wyznaczonym w
szczególności przez okres ważności dokumentów potwierdzających udział Uczestnika w szkoleniu i wymagany okres przechowywania danych
rozliczeniowych).
Osobom, których dane osobowe zostały zebrane za pomocą niniejszego formularza przysługuje prawo dostępu do tychże danych, żądania ich
sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
61–612 Poznań, ul.Rubież 4ϲͬC5

Tel. +48 61 82 79 410; Fax. +48 61 8279 411
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