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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE 

organizowane przez Fundację 21 

 

 

Nazwa szkolenia: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dane osobowe: (prosimy uzupełnić drukowanymi literami) 

 

) Imię i nazwisko: ......................................................................................................................... 

) Adres: ......................................................................................................................................... 

) Telefon kontaktowy: .................................................................................................................. 

) Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………. 

) Adres e-mail: ………………..................................................................................................... 

) Dane do faktury: ........................................................................................................................ 

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

) Wykształcenie: ……………………………………………………………………………….. 

) Zawód wykonywany: …………………………………………………………………...……. 

 

Opłata za szkolenie: 

 

Opłatę za szkolenie należy wpłacić na poniższy rachunek bankowy: 

 

Nr konta bankowego: 43 1240 2311 1111 0010 6313 0646  

Fundacja 21 ul. Wolności 1, 38-400 Krosno 

 tytuł: opłata szkoleniowa, nazwisko i imię uczestnika, termin szkolenia 

 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wniesienia opłaty. 

 

Wypełniony formularz prosimy o przesłanie na adres mailowy szkolenia@fundacja21.org 

Telefon kontaktowy: 531 997 074 

mailto:szkolenia@fundacja21.org
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 Załącznik nr  2  
do regulaminu szkoleń organizowanych przez Fundację 21 w Krośnie 

 

Klauzula do umowy uczestnictwa w szkoleniu  
 
 

Klauzula zgody 
 

Czy wyraża Pani/Pan  zgodę na przetwarzanie przez Fundację 21 z siedzibą w 
Krośnie przy ul. Wolności 1, 38 – 400 Krosno, KRS 0000512935, NIP 6842638479 , REGON p 

0000512935 podanych przez Pana/Panią/osobę upoważnioną do reprezentacji 
przedsiębiorcy w niniejszym dokumencie danych osobowych  
w celu ich przetwarzania do wykonania umowy uczestnictwa w szkoleniu zawartej  
z Fundacją 21 z siedzibą w Krośnie w zakresie jej realizacji - zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) 
RODO*   
Osoba fizyczna: 
Nazwisko …………………….…………………. Imię ……………………………………….. 
adres zamieszkania :   ………………………………………………… 
adres e-mail…………………………………. 
PESEL ………………………………….. 
Przedsiębiorca: 
Nazwa:…………………………………………. 
Siedziba:………………………………………… 
KRS/nr wpisu w ewidencji działalności gospodarczej………………………………. 
NIP…………………………………………………… 
REGON…………………………………………….. 
 

Prosimy, wyraźnie potwierdzić, że zgadza się Pan/Pani, aby Fundacja 21 z siedzibą w 
Krośnie przetwarzała podane przez Pana/Panią dane osobowe, o których mowa wyżej: 
 
         TAK, zgadzam się, aby Fundacja 21 z siedzibą w Krośnie przetwarzała podane przeze 
mnie dane, o których mowa wyżej;  
 
 
        NIE 

……………………….  
Data, czytelny podpis 

  
Klauzula informacyjna dla osób, które zawarły z Fundacją 21 z siedzibą w Krośnie 
umowę uczestnictwa w szkoleniu: 
 
Zgodnie z art. 13 RODO* informuję :  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja 21 z siedzibą w Krośnie 
przy ul. Wolności 1, 38 – 400 Krosno, KRS 0000512935, NIP 6842638479 , REGON p 

0000512935;  
2)osoby, których dane dotyczą,  mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych – tel. 531 977 
074, mail : inspektor@fundacja21.org 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy uczestnictwa w 
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szkoleniu  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO*. Celem, dla którego Administrator 
Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy  
uczestnictwa w szkoleniu. Ponadto celem przetwarzania danych osobowych jest: 

a) dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora Danych Osobowych w 
związku z realizacją umowy uczestnictwa w szkoleniu,  

 b) udokumentowanie wykonania powyższej usługi dla celów podatkowych;  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  
a)podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
b) Państwa dane osobowe  mogą być przekazywane zaufanym podmiotom (procesorom), 
które w ramach zawartej z Administratorem Danych Osobowych umowy będą realizować 
ściśle określone przez Administratora cele zgodnie z przepisami prawa, w tym firm 
pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców i usługodawców działających 
na rzecz Fundacji 21 z siedzibą w Krośnie dla których dane te są niezbędne do realizacji 
płatności czy organizacji szkolenia organizowanego przez Fundację 21 z siedzibą w Krośnie 
oraz podmiotów świadczących na rzecz Fundacji 21 z siedzibą w Krośnie cele marketingowe 
(w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody na otrzymywanie informacji  o 
kolejnych szkoleniach organizowanych przez Fundację 21 w Krośnie, usługach przez nią 
oferowanych oraz jej bieżącej działalności).  
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami 
prawa, przez okres realizacji umowy uczestnictwa w szkoleniu oraz przedawnienia roszczeń 
podatkowych lub roszczeń z tytułu zawarcia i realizacji umowy uczestnictwa w szkoleniu  
przysługujących Administratorowi Danych Osobowych lub drugiej strony umowy 
cywilnoprawnej,w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później;  
6) Posiada Pani/Pan prawo do:  
- żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania,  
- żądania od Administratora Danych Osobowych usunięcia danych osobowych  lub 
ograniczenia ich przetwarzania (te prawa podlegają ograniczeniom w niektórych 
przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO),  
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach, gdy 
dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 
Administratora lub podmiot trzeci (to prawo podlega ograniczeniom w niektórych 
przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO),  
- przeniesienia danych osobowych do innego administratora.  
7) w przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa ma Pani/Pan prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy 
uczestnictwa w szkoleniu. Brak podania powyższych danych osobowych uniemożliwi 
Administratorowi Danych Osobowych zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.   
10) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator Ochrony Danych  nie będzie 
podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania.  
 *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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). 
 

 
……………………….  

Data i podpis 


