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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS: 

TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – SZKOLENIE W WOLSZTYNIE 

  
       (MIEJSCOWOŚĆ)                          (DATA – DD-MM-RRRR) 

 

UWAGA: Pola oznaczone * są obowiązkowe 

Zgłaszam do udziału w kursie osobę: 

Imię / Imiona *  

  

Nazwisko*  

  

Data urodzenia* [DD-MM-RRRR]  

  

Miejsce urodzenia*  

  

PESEL*  

  

Telefon*  

  

E-mail*  

  
Adres korespondencyjny: 

Ulica i nr *  

  

Miejscowość*  

  

Kod pocztowy* [00-000]  

 

Płatności: 

UWAGA: W razie finansowania udziału w kursie wyłącznie ze środków publicznych prosimy o 
wypełnienie „oświadczenia o finansowaniu udziału w kursie ze środków publicznych” (wzór 
oświadczenie dostępny jest na stronie www.educus.pl). Brak wypełnionego oświadczenia, traktowane 
będzie automatycznie jako obciążenie stawką VAT. 

Płatności prosimy dokonać - po otrzymaniu faktury - na konto: Centrum Szkoleniowe EDUCUS  

Bank Pocztowy S.A., nr 68 1320 1537 3361 7231 2000 0001 

Opłata za szkolenie wynosi 550 zł netto + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze 
środków publicznych – po załączeniu oświadczenia). 
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Płatnik (dane do faktury) 

Płatnik (dane do faktury)* szkoła/urząd/firma/stowarzyszenie/inne zgłoszenie indywidualne  

Odbiorca: 

Nazwa Firmy / Instytucji *  

  

Adres*  

  

Kod pocztowy* [00-000]  

  

Miejscowość*  

  

NIP*  

  

Telefon  

  

E-mail*  

  

Nabywca (wypełnić w przypadku jeśli jest inny niż odbiorca): 

Nazwa Firmy / Instytucji*  

  

Adres*  

  

Kod pocztowy* [00-000]  

  

Miejscowość*  

  

NIP*  

  

Telefon  

  

E-mail*  

  

Rezygnacja z uczestnictwa 

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie musi być dokonana w formie pisemnej i przesłana pocztą lub e-
mailem (educus@educus.pl) najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. W przypadku 
rezygnacji w terminie późniejszym, uczestnik zostanie obciążony kosztem zamówienia. 
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Zgody  

* 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez 
EDUCUS Centrum Szkoleniowe Tomasz Kirszensztejn, 64-200 Wolsztyn, Rynek 14, jako administratora 
danych osobowych, w celach zawarcia umowy, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami 
prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo 
do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym 
momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce 
prywatności EDUCUS Centrum Szkoleniowe. 
  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczącej oferty handlowej i 
bieżącej działalności EDUCUS Centrum Szkoleniowe. 
* 

Akceptuję regulamin serwisu. 
 
Administratorem danych osobowych jest EDUCUS Centrum Szkoleniowe Tomasz Kirszensztejn, 64-200 
Wolsztyn, Rynek 14, NIP 7791919021. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za 
pośrednictwem adresu email ochrona-danych@educus.pl. Przetwarzanie danych osobowych będzie 
się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie formularza, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 
Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Dane osobowe nie będą 
udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane 
osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe nie będą przekazywane 
do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 
niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu. Przysługuje 
Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 
Skorzystanie przez Ciebie z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Przysługuje Ci prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego 
na podstawie przepisów RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie 
narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji 
wskazanych celów. 
 
 
Po wypełnieniu formularza proszę go podpisać i wysłać na adres EDUCUS Centrum Szkoleniowe Rynek 
14, 64-200 Wolsztyn. Akceptowana jest również forma skanowana, wysłana na adres koordynatora 
kursu: m.swiniarek@educus.pl. Wszelkie problemy z formularzem i pytania prosimy zgłaszać pod 
wskazany adres mailowy koordynatora.  
  
 
 
 

………………………………………… 
                         (PODPIS) 

https://spe.edu.pl/polityka.pdf
https://spe.edu.pl/polityka.pdf
http://www.spe.edu.pl/Regulamin_SPE.pdf
mailto:m.swiniarek@educus.pl

