
 
 

 

          FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
NAZWA SZKOLENIA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATA SZKOLENIA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Telefon  

Email  

Adres zamieszkania  

Dane do wystawienia Faktury 

Osoba Prywatna (dane jak wyżej) 

Firma 

Dokładna nazwa i adres  

NIP  

 

1. Niniejsza umowa określa wzajemne zobowiązania Alter EGO Centrum Szkoleniowego w Częstochowie, zwanej 
Organizatorem i Strony Zgłaszającej udział w szkoleniu na warunkach określonych w zgłoszeniu. 

2. Strona Zgłaszająca udział w szkoleniu zobowiązuje się do wniesienia opłaty przed rozpoczęciem szkolenia w wysokości 
wynikającej z niniejszego zgłoszenia gotówką bądź na konto:  
ING Bank Śląski , numer:   96 1050 1142 1000 0092 3185 9019 
Podstawą do przyjęcia Uczestnika na szkolenie jest dokonanie pełnej wpłaty na co najmniej  7 dni przed jego 
rozpoczęciem.  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat. 

3. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. W przypadku zbyt dużej grupy osób zgłoszonych  
na szkolenie Organizator przedstawi termin uzupełniający. 

4. Przy rezygnacji ze szkolenia na min. 7 dni przed jego rozpoczęciem Stronie Zgłaszającej przysługuje zwrot 100% wpłaconej 
kwoty. Przy rezygnacji na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. W przypadku 
niepojawienia się Uczestnika na szkoleniu Stronie Zgłaszającej nie przysługuje zwrot wpłaty.  

5. Zamawiający może wskazać inne osoby na miejsce wcześniej zgłoszonych – zgłoszenie powinno mieć formę pisemną. 
6. Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim 

przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej w ciągu 14 dni . 
7. Wszystkie spory mogące wynikać w związku z niniejszą umową strony zgodnie poddają  

pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Organizatora 
8. Godzina szkoleniowa  =  45 minut. 
9. Centrum może pomóc w znalezieniu modelki na zajęcia warsztatowe, ale ich nie zapewnia(dotyczy szkoleń kosmetycznych). 
10.  Modelki umówione przez organizatora szkolenia biorą w nim udział nieodpłatnie i organizator nie odpowiada 
             za nie dotrzymanie przez modelki ustaleń dotyczących terminu i godziny. 
 

Cena za szkolenie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych ALTER EGO Centrum Szkoleniowe w 
Częstochowie Aleja Wolności 1, w celu zawarcia umowy. 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do 
wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.  
4.Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego wizerunku utrwalonego podczas szkolenia którego byłem/am uczestnikiem, na 
portalach społecznościowych i reklamowych, w celu promowania firmy. 
 
  

Data i podpis 
 
 



 
 

 

 
 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                            
27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „RODO” informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ALTER EGO Centrum Szkoleniowe                          
w Częstochowie, Aleja Wolności  1 

2) Dane pozyskiwane są podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego osobiście jak i formularza 
kontaktowego na stronie www, konieczne jest podanie adresu e-mail, opcjonalnie, numeru telefonu  
oraz imienia i nazwiska w celu szybkiej obsługi zdarzenia. Automatycznie zapisywany jest również 
numer IP komputera, z którego wiadomość została wysłana. Operator zastrzega prawo do zapisania 
tych danych w wewnętrznym systemie zgłoszeń, oraz przekazania osobom zewnętrznym w celu 
poprawy zgłaszanych problemów. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu realizacji umowy na  podstawie art. 6 
ust.1 lit. b RODO oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (uzasadniony 
interes realizowany przez administratora danych) i nie będą udostępniane innym podmiotom; 

a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane; 

b) Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów  prawa; 

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Okres 
przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych 
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po upływie tego okresu dane będą 
przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Przetwarzanie danych 
osobowych w celach marketingowych będzie następowało do czasu wniesienia sprzeciwu; 

d)  posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

e) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

f) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia umowy; 

g) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 


