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Nazwa warsztatów: „Zarządzanie talentami”
Miejsce: ZIG, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 WROCŁAW (Budynek NBP, Centrum Konferencyjne ZIG)
Godz. 9:00-16.00
Termin: 7-8.06.2019
Prosimy o zaznaczenie:
Jestem członkiem ZIG
Łączna wartość (netto): 1 490 zł lub 1690 zł z dofinansowaniem (dla członków ZIG)
Cena zawiera:

Udział w szkoleniu

Materiały dydaktyczne

Nocleg

Wyżywienie

ORGANIZATOR
Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Konto bankowe: 98 1140 1140 0000 4390 7100 1001
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko – warsztaty (data warsztatów)

UCZESTNIK
Imię i nazwisko:
telefon:

e-mail:

Dane do faktury: Nazwa firmy:
Adres:
Kod i miejscowość:

NIP:

OŚWIADCZENIE ZLECENIODAWCY/ REGULAMIN ZGŁOSZENIOWY
Oświadczam, iż znam program i formułę szkolenia przedstawione przez Wykonawcę i Organizatora oraz akceptuję
regulamin zgłoszeniowy:
1. Rezerwacja miejsca na szkoleniu realizowana jest na podstawie przesłanej karty zgłoszenia (skan poprzez
e-mail) na podstawie, której wystawiana jest FV. Wpłata na konto potwierdza rezerwację miejsca.
2. W razie rezygnacji ze szkolenia zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora oraz
ponieść część opłat związanych z rezerwacją miejsca:
a) 50% kwoty w przypadku zgłoszenia na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia;
b) 100% w przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 4 dni kalendarzowe przed datą rozpoczęcia
szkolenia.
3. Jeśli uczestnik nie wykona badania (testu on-line) najpóźniej do 5 dni przed szkoleniem, jest zobowiązany
ponieść część opłat związanych z rezerwacją miejsca, w wysokości 50% wartości szkolenia.

………………………………………………………......……………………………………………….. (data i podpis)
Zgłoszenie prosimy wydrukować, podpisać i wysłać skan na adres: e.winnicka@zig.pl

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń!
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie. Warsztaty odbędą się przy grupie min. 8 osób.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / RODO
Przeczytaj proszę i zaznacz:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (prosimy o zaznaczenie x):
1) Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Zachodnią Izbę Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy moich danych osobowych
zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu:
organizacji szkolenia pt. „Zarządzanie talentami”, w tym również przeprowadzenia rejestracji uczestników,
potwierdzenia zgłoszeń, przesyłania materiałów poszkoleniowych oraz publikacji zdjęć z wydarzenia.
przesyłania informacji o organizowanych przez Zachodnią Izbę Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy
wydarzeniach (szkoleniach, warsztatach)
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Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1030) wyrażam zgodę na

otrzymywanie powyższych (tylko zaznaczonych) informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
(e-mail).
Jednocześnie organizator szkolenia informuje, iż:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy
• Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych w powyższej klauzuli
• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
• Podanie Zachodniej Izbie Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy danych osobowych jest dobrowolne,
aczkolwiek niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów
• Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

……………………………………………………………………………………….………………….. (data i podpis)

Zgłoszenie prosimy wydrukować, podpisać i wysłać skan na adres: e.winnicka@zig.pl

