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STOWARZYSZENIE PORADNIK ZWIĄZKOWCA 
 

03-742 Warszawa, ul. Markowska 6/5 
mobile: +48 695 382 389 
e-mail: kontakt@poradnikzwiazkowca.pl 
www.poradnikzwiazkowca.pl 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
 

      

 Data: …………………………………………………………………… Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………….  
      

 

TEMAT SZKOLENIA:  

 

  
  

  

 
   

 CENA: TERMIN:  

    

 DANE DO FAKTURY:  

 NAZWA FIRMY LUB 
ORGANIZACJI 

  

           

 ADRES:    
           

 NIP:  TELEFON:    
           

 
E-MAIL: 

 FAKTURA ELEKTRONICZNA**)     
          

 FAKTURA PRZESŁANA NA ADRES FIRMY**)     
        

 OSOBA  
DO KONTAKTU 

 
E-MAIL: 

  

           

 DANE OSOBOWE ZGŁASZANYCH UCZESTNIKÓW SZKOLENIA  
       

 IMIĘ I NAZWISKO PESEL***) TELEFON E-MAIL  

      

      

      

 *) 
 

**) 
 

***) 
 

Dla członków Stowarzyszenia Poradnik Związkowca i dla osób zrzeszonych u Członków Wspierających koszt rabat wynosi 50 zł. 
 

Faktura będzie wystawiona po szkoleniu oraz zostanie przesłana do Państwa do 7 dni roboczych od zakończenia szkolenia 
 

Obowiązek przetwarzania informacji o imieniu, nazwisku numerze PESEL uczestników wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 
2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 652) 

 

      

 W celu umożliwienia Stowarzyszeniu Poradnik Związkowca, ul. Markowska 6/5, 03-742 Warszawa przekazania informacji handlowej lub podjęcia aktywności marke-
tingowej uprzejmie prosimy o zaznaczenie poniżej „na TAK stosownych zgód: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) 

 

       

 TAK  NIE    
       

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w 
postaci telefonu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 

 

       

 TAK  NIE    
       

 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 
dnia 18 lipca 2002 r. na adres e-mail 

 

       

 TAK  NIE    
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 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE*: 
(prosimy o zaznaczenie wybranego wariantu) 

 

            

 RODZAJ SZKOLENIA:   SZKOLENIE ONLINE   SZKOLENIE STACJONARNE  
            

            

 JEŻELI ZAZNACZYLI PAŃSTWO OPCJĘ SZKOLENIE STACJONARNE PROSZĘ O UZUPEŁNIENIE PONIŻSZYCH RUBRYK  
            

 

CZY BĘDĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z NOCLEGU? 
(DOTYCZY TYLKO SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH LUB DŁUŻSZYCH) 

        

   TAK  NIE    
         

 

RODZAJ POKOJU 
  

POKÓJ DO POJEDYNCZEGO  
WYKORZYSTANIA – DOPŁATA WG OFERTY 

  
POKÓJ DWUOSOBOWY Z INNYM 
UCZESTNIKIEM SZKOLENIA 

 

      
      

 

INFORMACJA O DNIU PRZYJAZDU NA SZKOLENIE 
  

PRZYJAZD W PRZEDDZIEŃ  
SZKOLENIA 

  PRZYJAZD W DNIU  
SZKOLENIA 

 

      
      

            

 UWAGI, DODATKOWE INFORMACJE:         
            

            

            

 CAŁKOWITY KOSZT USŁUGI HOTELOWEJ:         
            

 
 

 

Płatne na rachunek Stowarzyszenia Poradnik Związkowca (najpóźniej w dniu szkolenia) rachunek bankowy: 
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 78 1600 1462 1807 8729 9000 0001 

 

    
 WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU  
    
 1. Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Poradnik Związkowca z siedzibą w Warszawie, ul. Markowska 6/5, 03-742 War-

szawa, NIP: 1133041056, REGON: 389972776, KRS: 0000921518. 
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia pocztą elektroniczną (e-mail: kontakt@porad-

nikzwiazkowca.pl) lub listownie za pomocą operatora pocztowego. 
3. *Przesłanie karty uczestnictwa jest równoznaczne z zawarciem umowy, akceptacją warunków uczestnictwa, zobowiązaniem 

do dokonania opłaty zgodnie z cenami zawartymi w ofercie i ma charakter wiążący. Faktura zostanie wystawiona do 7 dni po 
szkoleniu. 

4. Na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia stacjonarnego, na podane adresy e-mail zostaną przesłane informacje organi-
zacyjne dotyczące szkolenia. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia w deklarowanym przez Stowarzyszenie Poradnik Związ-
kowca terminie prosimy o kontakt: tel.: +48 695 382 389, e-mail: kontakt@poradnikzwiazkowca.pl. 

5. Szkolenia online potwierdzamy na dzień przed terminem szkolenia. Uczestnik otrzymuje informacje organizacyjne na podany w 
zgłoszeniu adres e-mail. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia w deklarowanym przez Stowarzyszenie Poradnik Związ-
kowca terminie prosimy o kontakt: tel.: +48 695 382 389, e-mail: kontakt@poradnikzwiazkowca.pl. 

6. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być zgłoszona w formie pisemnej, poczta elektroniczną (e-mail: kontakt@porad-
nikzwiazkowca.pl) najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia stacjonarnego oraz na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia 
online. W przypadku dokonania rezygnacji po tym terminie lub nieobecności uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego powiado-
mienia Zamawiający zostanie obciążony opłatą w wysokości 100% wartości szkolenia. 

7. Stowarzyszenie Poradnik Związkowca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu z przyczyn nieza-
leżnych od Organizatora. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy lub trenera z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
9. Materiały szkoleniowe (w formie papierowej, elektronicznej, audio lub video) przekazywane Uczestnikom podczas szkolenia są 

chronione prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich (w celach komercyjnych) jest zabronione. 
10. Uczestnik szkolenia ma prawo złożyć reklamację dotyczącą jakości oferowanych usług szkoleniowych (treści merytorycznej, 

formy organizacyjnej, itp.). Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (dopuszcza się drogę korespondencji elektronicznej) w 
terminie 7 dni od daty realizacji usługi szkoleniowej. Reklamację należy złożyć pocztą elektroniczną (e-mail: kontakt@porad-
nikzwiazkowca.pl) lub listownie za pomocą operatora pocztowego. 
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POLITYKA DOTYCZĄCA RODO 
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Poradnik Związkowca (dalej „Administrator”), który prze-
twarza Pani/Pana dane osobowe z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami wynikającymi 
bezpośrednio z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.).  

2. Stowarzyszenie Poradnik Związkowca, jako placówka kształcenia ustawicznego, podlega dodatkowym wymaganiom określo-
nym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych (dalej „Rozporządzenie”), dotyczącym zadań stawianym takim placówkom, warunków oraz sposobów prowa-
dzenia kształcenia ustawicznego, w tym wymogów, jakie musi spełniać program nauczania realizowany przez taki podmiot. 
Zgodnie z § 7 Rozporządzenia, placówka kształcenia ustawicznego współpracują z pracodawcami w zakresie:  
a) organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego,  
b) przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców,  
c) kształcenia ustawicznego pracowników, co oznacza, że nie działają one w tym zakresie na bazie zlecenia podmiotu Zgła-

szającego w zakresie przetwarzania danych osobowych.  
Jednocześnie, zgodnie z par. 24 ust. Rozporządzenia, podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne prowadzą dokumentację 
dla każdej formy prowadzonego kształcenia, w tym także ewidencję wydanych zaświadczeń. 

3. Podmiot pełniący funkcję placówki kształcenia ustawicznego, organizując i przeprowadzając szkolenia, staje się niezależnym  
administratorem danych osobowych, samodzielnie określającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych osób biorą-
cych udział w szkoleniu. W takiej sytuacji Zgłaszający i Stowarzyszenie Poradnik Związkowca będą działać jako dwaj niezależni 
administratorzy danych osobowych. Transfer danych osobowych realizowany pomiędzy Zgłaszającym a Stowarzyszeniem Po-
radnik Związkowca odbywał się będzie na podstawie ich udostępnienia, a podstawą prawną takiego udostępnienia dla Zgłasza-
jącego będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.  

4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz przysługu-
jących Pani/Panu w związku z tym praw, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.poradnikzwiazkowca.pl w 
zakładce „RODO”. 

 

   
 

 

Wypełnioną kartę prosimy przesłać na adres e-mail: kontakt@poradnikzwiazkowca.pl lub za pomocą operatora poczto-
wego lub kuriera na adres Stowarzyszenie Poradnik Związkowca, ul. Markowska 6/5, 03-742 Warszawa. 

 

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

PODPIS OSOBY UMOCOWANEJ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ 
FINANSOWYCH W IMIENIU ZGŁASZAJĄCEGO 

 ……………………………………………………………………………………… 
PIECZĘĆ FIRMOWA 
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