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Formularz zgłoszeniowy 
 
Dane szkolenia 
 
Temat szkolenia*  Kod partnera biznesowego 
  

 

  

Miejsce i termin*  Cena* 
   

Uwagi*   

 

 
Dane uczestnika/ów 
 
Imię*  Nazwisko* 
  

Stanowisko* E-mail* 
  

 

Imię* Nazwisko* 
  

Stanowisko* E-mail* 
  

 
Dane firmy 
 
Nazwa*  

 
 

Ulica* 
  

Kod pocztowy i miejscowość* NIP* 
  

Telefon* Pieczątka lub podpis* 
  

Branża 

 
 
Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po otrzymaniu potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 5 dni przed szkoleniem. 
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail’a najpóźniej na 8 dni przed 
szkoleniem na adres szkolenia@russellbedford.pl. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie 
zwalnia z dokonania opłaty. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - 
RODO), informuję, że administratorem danych jest Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa. W związku z przetwarzaniem 
danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do 
swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Z pełną treścią 
klauzuli informacyjnej i obowiązkach administratora danych mogą Państwo się zapoznać pod adresem: http://www.rbakademia.pl/o-nas/klauzula-informacyjna-rodo. 
 
TAK/NIE - Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów 
wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.) od Russell Bedford Poland 
Akademia Sp. z o.o. w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu. 
 
TAK/NIE - Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz 
nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez transmisję online przez Internet szkolenia w celach edukacyjnych Administratora oraz w celu 
udokumentowania odbytego szkolenia on-line i udostępnienia nagrania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały wideo z 
moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda: - nie jest ograniczona czasowa ani terytorialnie - dotyczy wszelkich materiałów wideo z moim udziałem 
w ramach zrealizowanego szkolenia on-line. Niniejsze wyrażenie zgody na nagranie wideo wizerunku i jego wykorzystanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku. 


