FORMULARZ ZGLOSZENIOWY NA SZKOLENIE
Dane osobowe uczestnika
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania/korespondencyjny
Adres zameldowania
Data urodzenia
Rodzaj wykształcenia, kierunek
Zawód
Numer telefonu
E-Mail
Informacje o szkoleniu
Nazwa szkolenia
Termin szkolenia/ Miejsce szkolenia
Cena za całość szkolenia
Forma płatności

☐ GOTÓWKA
☐ PRZELEW

Termin płatności
Kwota płatności
Faktura

☐
☐
☐
☐

Całość
Zaliczka, kwota ……………………………..
Osoba prywatna
Firma

Dane do faktury

Tytuł przelewu

Nazwa
Adres
Numer konta
Kontakt

Imię i nazwisko,
"Nazwa", data
Dane organizatora
CoMeRo Coaching Mentoring Szkolenia –
Mariola Trzepizur,
NIP:5731126155,Regon: 241419212
42-218 Częstochowa, ul. Mościckiego 12/6
BNP PARIBAS BP S.A.

61160010971846819670000001
Tel. 691366160

CoMeRo Coaching Mentoring Szkolenia – Mariola Trzepizur
www.comero.pl, tel. 691366160; e-mail: m.trzepizur@comero.pl

Warunki udziału:
1.

W przypadku rezygnacji/ niemożności podejścia do Szkolenia w określonym
terminie, po uiszczeniu opłaty Uczestnik, po uzgodnieniu z Organizatorem może

wskazać inną osobę, na dany termin. Organizator nie przewiduje zwrotu
wpłaconych należności
2. Uczestnik ma gwarantowane miejsce na szkoleniu w wyznaczonym terminie
po uiszczeniu płatności w wyznaczonym terminie (osobiście lub przez
Pracodawcę)
3.
W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują pakiety materiałów szkoleniowych.
4.
Uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
Oświadczenia Uczestnika
☐ „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."
☐ "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn.
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą
telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych
w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em)
poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych
osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie
sprzeciwu wobec ich przetwarzania."
☐ „Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie
z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).”
☐ „Oświadczam iż zostałem zapoznany/zapoznana z Polityką bezpieczeństwa danych
osobowych oraz Procedurą reklamacji i postępowania w przypadku sytuacji
nieprzewidzianych „

……..……….………………….………
Data Podpis Uczestnika

CoMeRo Coaching Mentoring Szkolenia – Mariola Trzepizur
www.comero.pl, tel. 691366160; e-mail: m.trzepizur@comer.pl
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