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FORMULARZ 

 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 2 dni  po wystawieniu faktury lub wg 
warunków specjalnych na konto: Nr: 20 1910 1048 2403 4001 8364 0001, Santander Bank Polska. 
 
 
Administratorem danych jest Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński z siedzibą: ul. Topolowa 16, 58-570 Jelenia Góra NIP 611-211-
75-03. 
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu kontaktu z zaproszeniem na kolejne szkolenia. Podanie powyższych danych jest 
dobrowolne, jednak niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom 

„SZKOLENIE ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY: Normowanie czasów pracy - analizy MTM” 

Termin: 26-27 listopada 2019 r. 
 

Miejsce szkolenia: Łoódź Ilość dni: 2 

Cena szkolenia: 1 800,00 zł netto / os. Dodatkowe uwagi: 

 SUMA łącznie:   

DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA 

LP IMIĘ I NAZWISKO 

STANOWISKO: 

STANOWISKO TEL.:     

*zgoda 

E-MAIL: 

1. 
  

  

2. 
  

  

3.     

4.     

5.     

6.     

DANE DO FAKTURY 

PEŁNA NAZWA:               NIP:                            

ULICA:                         NR DOMU/ LOKALU:     

MIEJSCOWOŚĆ:             KOD POCZTOWY:          

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA OSOBY KIERUJĄCEJ NA SZKOLENIE 

IMIĘ i NAZWISKO STANOWISKO: E-MAIL/TEL.: 

          
  

PIECZĄTKA FIRMOWA: 
 

DATA ZGŁOSZENIA:           

Oświadczam że zapoznałam/em się z regulaminem szkoleń zamieszczonym na http://www.staworzynski.com/?regulamin-

szkolen,138 oraz zgłaszam podanych uczestników do udziału w w/w szkoleniu 

 

CZYTELNY PODPIS OSOBY KIERUJĄCEJ NA SZKOLENIE: 

UWAGA! Preferencje żywieniowe i alergie.  
Proszę zaznaczyć preferencje żywieniowe uczestnika/ów i ilość osób z danymi preferencjami: 

  

 dieta mięsna, ilość?.........................  dieta wegetariańska, ilość?.........................  dieta bezglutenowa, ilość?......................... 

http://www.staworzynski.com/?regulamin-szkolen,138
http://www.staworzynski.com/?regulamin-szkolen,138
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upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych w celu realizacji sprawy, w tym podmiotom IT. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności Firmy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych 
oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w tym celu prosimy o kontakt: info@staworzynski.com. 
Informujemy także, że w przypadku naruszenia przepisów prawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce. 
 

 

Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


