FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – SZKOLENIA CAME
Prosimy o wypełnienie wielkimi literami i przesłanie skanem na e-mail: cpl.szkolenia@came.com
Szkolenia:
Nazwa: ........................................................................................................................................................................
Termin: ........................................................................................................................................................................
Cena: 50 zł brutto

Dane uczestnika i oświadczenia:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................................................
e-mail: .............................................................................. telefon: .............................................................................
Oświadczenia obligatoryjne:
- Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń realizowanych przez CAME Poland Sp. z o.o.
- Zapoznałem się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na str. 2.
Podpis uczestnika szkolenia: .......................................................................................................................................
Dane do wystawienia faktury (ﬁrma):
Nazwa ﬁrmy: ................................................................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................................................
NIP: .............................................................................................................................................................................
Warunki płatności:
Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu pocztą e-mail potwierdzenia organizacji szkolenia na konto: CAME Poland, 05-270 Marki, ul. Okólna 48, z dopiskiem: tytuł szkolenia, data, nazwisko uczestnika
BNP Paribas Bank Polska S.A.: 55 1600 1127 0003 0121 2032 3001
Oświadczenia:
Oświadczenia obligatoryjne:
Firma jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniona do otrzymywania faktur VAT (proszę skreślić jeśli nie dotyczy).
Niniejszym upoważniam CAME Poland Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Jednocześnie zobowiązujemy się / zobowiązuję się osobiście* do dokonania opłaty tytułem uczestnictwa delegowanego przez nas pracownika / mojego uczestnictwa* w wyżej wymienionym szkoleniu.
(*proszę skreślić jeśli nie dotyczy)
Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń realizowanych przez CAME Poland Sp. z o.o.
.....................................................................................................................................................................................
Dobrowolna zgoda w celach marketingowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zmianami).
e-mail: ........................................................................ podpis: ...................................................................................
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie 2.
Zgłoszenie:
Data zgłoszenia: .....................................................................
Podpis osoby
upoważnionej
oraz imienna pieczątka: ..................................................... Pieczątka ﬁrmy: ..............................................................

Informacje na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (…), zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
(w skrócie: RODO):
1.

Administratorem danych osobowych jest: CAME Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Markach 05-270, ul. Okólna 48,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374592, NIP:
5252494895 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Dane osobowe uczestników szkoleń są przetwarzane w celu realizacji szkolenia oraz wystawienia certyﬁkatów.
Podstawą przetwarzania jest niezbędność danych do wykonania umowy szkoleniowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
3. Dane osobowe użytkowników serwisu newsletter są przetwarzane w celu informowania użytkowników o usługach,
wydarzeniach, szkoleniach oraz w celu marketingu usług świadczonych przez Administratora. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników newsletter jest realizowane na podstawie zgody osoby zainteresowanej (art. 6 ust.
1. lit. a) RODO).
4. Dane osobowe uczestników szkoleń zostaną udostępnione upoważnionym pracownikom Administratora.
5. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia lub przekazania niektórych danych osobowych właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie w oparciu o właściwą podstawę prawną
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Dane osobowe uczestników szkoleń będą przechowywane przez okres 10 lat, natomiast dane w celach marketingowych – przez okres niezbędny do korzystania z tego serwisu.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej
danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora lub wobec przetwarzania danych z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych lub osobę trzecią.
9. Każdy użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych, może ją wycofać w dowolnym
momencie.
10. Konsekwencją niepodania danych w formularzu zgłoszenia na szkolenie będzie brak możliwości udziału w szkoleniu
i nieotrzymanie zaświadczenia/certyﬁkatu.
11. Każda osoba, której dane dotyczą, w razie uznania, że przetwarzanie jej danych przez Administratora narusza zasady RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Na moment udzielania niniejszej informacji organem
nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
12. Wszelkie skargi, wnioski, informacje należy kierować na adres: cpl.privacy@came.com

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się naszej stronie internetowej w stopce w zakładce Polityka Prywatności: https://www.came.com/pl/polityka-prywatnosci

www.came.com/pl

CAME POLAND
ul. Okólna 48, 05-270 Marki

www.came.com/pl
cpl.info@came.com

tel. +48 22 836 99 20

