Pieczątka firmy
Załącznik nr 2
Krajowy Związek
Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
w Warszawie
Formularz zgłoszeniowy
Zgłaszamy na szkolenie w zakresie, ,,ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018/2019”, które odbędzie
się w dniu 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) w Warszawie następujących pracowników naszej firmy:

Imię i nazwisko

Lp.
1

Stanowisko

2

3

Opłatę za szkolenie w wysokości……………………………………………............................zł
(słownie.......................................................................................................................................zł)
przekażemy na konto KZSM 53102010970000710201611128 po otrzymaniu potwierdzenia
o uczestnictwie w szkoleniu.
Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że kwota ta nie będzie zwrócona w razie rezygnacji z
kursu w trakcie jego trwania lub w przypadku nieuczestniczenia w kursie z przyczyn niezależnych
od organizatorów.
Dane do faktury
fax
e-mail na który zostanie wysłane
potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu

* Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
Główny Księgowy

Prezes Zarządu

* Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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”).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Związek Spółdzielni
Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie ul. Hoża 66/68, tel. 22 372 03 14, e–mail
kzsm@kzsm.org.pl
2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz na liście obecności służą
dla celów realizacji organizacji szkolenia.
3. Dane nie będą przedmiotem udostępniania innym podmiotom.
4. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział
w szkoleniu.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania,
usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo skargi do organu nadzorczego.
6. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji
celu dla jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z przepisów prawa.
7. W czasie szkolenia mogą zostać wykonane grupowe zdjęcia fotograficzne z zajęć,
które KZSM może wykorzystać w działaniach promocyjnych.
8. Obiekt w którym odbywa się szkolenie jest monitorowany.
9. Szczegółowe informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych regulują
przepisy RODO.

