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 Tytuł szkolenia Termin Cena netto Dane Uczestnika 
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   Imię i nazwisko 
 
 
 
 
 

Stanowisko 

    e-mail 
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   Imię i nazwisko 
 
 
 
 
 

Stanowisko 

    e-mail 
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   Imię i nazwisko 
 
 
 
 
 

Stanowisko 

    e-mail 
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   Imię i nazwisko 
 
 
 
 
 

Stanowisko 

    e-mail 
 
 

 
Nazwa 
Zamawiającego: 

 

Nazwa odbiorcy 
faktury: 
 
 

 NIP:  

ul., kod pocztowy, 
miasto 
 

 

Imię i nazwisko 
Osoby Zgłaszającej 

 E-mail:  

Stanowisko:  Tel.:  

 

REGULAMIN ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA OTWARTE 

 Przesłanie wypełnionego zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy między firmą ARK Consulting a Zamawiającym. 

 Po otrzymaniu zgłoszenia, w przypadku wolnych miejsc, potwierdzimy przez e-mail wpisanie Uczestników na listę szkolenia.  

 Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz spełnienie zawartych w nim warunków. 

 Opłaty za szkolenie należy dokonać po potwierdzeniu realizacji szkolenia, przesłanego przez e-mail na ok. 7 dni przed 

szkoleniem, na podstawie przesłanej razem z potwierdzeniem faktury proforma w terminie na niej wskazanym.  

 W przypadku rezygnacji ze szkolenia /wymagana w formie pisemnej/ w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem szkolenia 

firmie ARK Consulting przysługuje rekompensata w wysokości 50% wartości netto zamówionego uczestnictwa w szkoleniu.  

 W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora wpłacona opłata za szkolenie zostanie niezwłocznie zwrócona. Organizator 

zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.  

 Cena uczestnictwa w szkoleniu obejmuje: uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych, obiad i przerwy kawowe (podczas każdego 

dnia szkolenia), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. 
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 Jakiekolwiek rejestrowanie szkolenia (audio, foto-video itd.) bez pisemnej zgody organizatora i prowadzących jest niedozwolone 

 Organizator ani prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za to, w jaki sposób Uczestnicy wykorzystują wiedzę i umiejętności 

nabyte podczas szkolenia. 

 Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest firma ARK Consulting Korach Romuald, z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 80, tel.: 22 435 70 02, e-mail: szkolenia@arkconsulting.com.pl 

 Dane osobowe podane w niniejszym formularzu będziemy przetwarzać na podstawie na podst. art. 6 ust. 1 lit. b 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 

(RODO). Dane te będziemy przetwarzać w celu wypełnienia zobowiązań umownych związanych z realizacją usługi dla 

Zamawiającego przez okres związany z ich realizacją, a także realizacją praw stron umowy wynikających z istoty umowy. 

 Dane osobowe podane w niniejszym formularzu będziemy przetwarzać na podstawie na podst. art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu 

wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z działalnością gospodarczą, w tym w szczególności 

podatkowych i rachunkowych lub w związku z takimi obowiązkami, przez okres wynikający z przepisów prawa. 

 Dane osobowe podane w niniejszym formularzu będziemy przetwarzać na podstawie na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu 

dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń dotyczących zobowiązań umownych, przez okres trwania 

roszczenia. 

 Dane osobowe, o których mowa powyżej,  nie będą używane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

 Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, mają prawo: do żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do 

przeniesienia danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), a także do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

telefon: 22 860 70 86 

 Przekazanie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne i jest warunkiem koniecznym realizacji usługi dla 

Zamawiającego.  

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z warunkami powyższego regulaminu i akceptuję je. 

 

 

______________________________________________________________ 

Pieczęć  firmowa, data i czytelny podpis Osoby Zgłaszającej  

Niniejszym zgadzam się / zgadzamy się na otrzymywanie informacji o aktualnościach i ofercie szkoleniowej firmy ARK 

Consulting /m. in. w formie newsletterów/ na mój adres e-mail podany w niniejszym formularzu oraz przetwarzanie moich 

danych osobowych w w/w celach marketingowych:  

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Czytelny podpis Uczestnika / Czytelne podpisy Uczestników 

___________________________ 

Czytelny podpis Osoby Zgłaszającej 

W przypadku wyrażenia powyższej zgody - poprzez złożenie podpisu - Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ARK 

Consulting Korach Romuald w w/w celach marketingowych w zakresie: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, do czasu cofnięcia 

zgody lub do czasu ustalenia, że dane się zdezaktualizowały. Przy przetwarzaniu danych w celach marketingowych przysługują 

Państwu wszystkie prawa dotyczące ochrony danych osobowych /przedstawione także w powyższym regulaminie/. Państwa dane 

osobowe nie będą używane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celach marketingowych nie jest konieczne, aby usługa szkoleniowa mogła zostać dla Państwa zrealizowana. 

Brak takiej zgody nie pozwoli nam jednak na przesyłanie Państwu informacji o naszej ofercie. 

 

Prosimy o przesłanie skanu wypełnionego zgłoszenia na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl lub na nr faksu 22 435 70 03.  

mailto:szkolenia@arkconsulting.com.pl
mailto:szkolenia@arkconsulting.com.pl

