STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ KONIŃSKI
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Niniejszym zgłaszam udział w szkoleniu pt. SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE DO UZYSKANIA UPRAWNIEŃ
ENERGETYCZNYCH, które odbędzie się w Koninie, ul. Przemysłowa 3D (Młodzieżowy Dom Kultury) sala nr 210
w dniu ……………………………. od godz. 16.00.
Dane zgłaszającego:
Lp. Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

1.
Dane osoby zgłoszonej na szkolenie:
Lp. Imię i nazwisko
1.
2.
3.
Dane podmiotu do faktury:
Pełna nazwa podmiotu lub
imię i nazwisko
Adres:
Kod pocztowy

Miejscowość

Numer NIP
Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
1.
2.
3.
4.

Zgłoszenie powinno być podpisane przez upoważnioną do tego osobę praz przesłane pocztą tradycyjną lub adres e-mail: biuro@sep.konin.pl.
Płatność za szkolenie wymagana jest przed datą szkolenia. Płatność proszę dokonać na konto: PKO BP o/Konin 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222.
Cena szkolenia: 150,00 zł (brutto) za osobę.
Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków i jest jednoznaczne z zawarciem umowy oraz upoważnia Stowarzyszenie
Elektryków Polskich Oddział Koniński do wystawiania faktury bez składania podpisu przez Zgłaszającego.

Data i czytelny podpis zgłaszającego

Pieczątka firmy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich
z siedzibą w Warszawie; 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14, Oddział Koniński.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@sep.com.pl lub telefon: +48 504 899 889.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej,
kontaktowania się w sprawach szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych
oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi i jej
rozliczenia na podstawie przepisów prawa.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.
6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem sprawdzenia kwalifikacji
wymaganych przez przepisy prawa energetycznego i wydania świadectwa kwalifikacyjnego.
8. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy
złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie
z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane
z Pani/Pana szczególną sytuacją.
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