ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
PROSIMY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ faxem lub e- mailem.

fax 15 832 27 90 lub 15 832 78 88,
e- mail: biuro@szkolbank.sandomierz.pl
BANK/FIRMA…………………………………………………………………………………
Temat szkolenia: ……………………………………………………………………………………
Termin ………………

Uczestnicy / imię i nazwisko

PESEL/ miejsce urodzenia

1.
2.
3.
Strona zgłaszająca oświadcza, iż dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu przekazuje za wiedzą i zgodą osób,
których te dane dotyczą. Dane te mogą być wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia szkolenia oraz
wydania zaświadczenia o jego ukończeniu. Osoby, których dane dotyczą zostały poinformowane o administratorze
danych osobowych oraz zasadach przetwarzania przez niego danych.
……....................................................
Data i podpis osoby upoważnionej
Informujemy, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z realizacją szkoleń jest Szkoła
Bankowa Stalowa Wola Rzeszów International School Of Banking And Finance Sp. z o.o. (zwana dalej: Szkołą)
z siedzibą ul. Armii Krajowej 19/b, 27-600 Sandomierz. Szkoła jest organem prowadzącym placówkę kształcenia
ustawicznego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe i podlega przepisom Ustawy o Systemie Oświaty. Powyższe dane
są niezbędne do wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11
stycznia 2012 (Dz. U. z 2012 r., poz. 186). Każda z osób, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wpisania danej osoby na
listę uczestników szkolenia i przygotowania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Szkoła będzie przetwarzać
zgromadzone dane osobowe zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w celach
związanych z organizacją szkoleń, zaś dane wskazane w zgłoszeniu w celu informowania o usługach
i wydarzeniach organizowanych przez Szkołę w przyszłości. W przypadku chęci otrzymywania informacji
telefonicznie lub pocztą elektroniczną niezbędne jest udzielenie w tym zakresie poniższej zgody i wskazanie formy
kontaktu. Udzielona zgoda może być w każdym czasie odwołana.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Szkoły informacji handlowych o realizowanych przez ten podmiot usługach
i szkoleniach na: *adres e-mail ..………………………..…………, *numer telefonu ………………………………
oraz na używanie w tym celu przez Szkołę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, a w przypadku wiadomości
e-mail także automatycznych systemów wywołujących.
*wystarczy wskazać jedną formę kontaktu

.................................................................................................................................
podpis osoby posługującej się wskazanym adresem e-mail lub numerem telefonu

Szkoła Bankowa Stalowa Wola-Rzeszów Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 19B, 27-600 Sandomierz,
tel.: +48 (15) 832 78 88, tel/fax: (15) 832 27 90, e-mail: biuro@szkolbank.sandomierz.pl, www.szkolbank.sandomierz.pl.
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000096467, NIP: 865-000-31-77, REGON: 830014650, Wpłacony w całości Kapitał Zakładowy: 189 800,00 zł.
Szkoła jest organem prowadzącym placówkę kształcenia ustawicznego, wpisana przez Starostę Sandomierskiego do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych
pod Nr OK.XV/I-4320/63/2010

