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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA USŁUGĘ SZKOLENIOWO-ROZWOJOWĄ 

Część A 

Nazwa usługi      

Termin realizacji usługi    

Nazwa przedsiębiorstwa  
(należy podać dane kontaktowe lub 

postawić pieczęć)  

  

  

  

  

  

Dane do faktury  
(należy obligatoryjnie podać NIP)  

  

  

  

  

  

Imiona i nazwiska 
pracowników  

skierowanych na usługę  

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

  

  

  

  Akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów Regulaminu usług szkoleniowo-

rozwojowych Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o.  

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o. ofert handlowych i 

marketingowych. Wiem, że przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody w każdym 

momencie.  

  Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 § 1 i § 

6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym 

formularzu są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i moim aktualnym 

statusem prawnym.  

  

Data i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu (jeżeli dotyczy) lub 
osoby upoważnionej do zgłoszenia uczestnika  

 
 

  

………………………………………………….…………………..………………………………  
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA USŁUGĘ SZKOLENIOWO-ROZWOJOWĄ  

Część B  

  

DANE UCZESTNIKA ZGŁOSZONEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWO-ROZWOJOWĄ  

Imię i nazwisko    

PESEL  
(wyłącznie, jeżeli os. fiz. nie jest 

zgłoszona przez przedsiębiorstwo)  
  

Miejsce i data urodzenia    

Stanowisko / Dział    

Adres e-mail    Telefon    

Ulica, nr lokalu i mieszkania  
 Kod pocztowy i 

miejscowość  

 

  

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ:  

1. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w usłudze szkoleniowo-rozwojowej, na którą dokonał zapisu. W przypadku rezygnacji z usługi, 

Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora najpóźniej na 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia usługi. W przeciwnym 

razie Klient kierujący Uczestnika na usługę, zobowiązany będzie do poniesienia kosztów usługi w wysokości 30% jej wartości.  
2. Powyższy zapis nie dotyczy Konsumentów, którzy zawarli umowę na odległość lub poza siedzibą Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o. – 

Konsument zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma prawo odstąpienia od umowy 

w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Jeżeli wskazany termin upłynął, Konsument zobowiązany jest do 

przestrzegania zapisów określonych w pkt. 1.  
3. Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 13 lit. a) i c) 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:  
a) Administratorem moich danych osobowych jest Zakład Usługowo Handlowy Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski 

Nidzica Sp. z o.o., ul. Poznańska 258, 05-850 Ożarów Mazowiecki, KRS: 0000535541, NIP: 9840210767, REGON: 360333599, 

reprezentowany przez Zarząd przedsiębiorstwa.  
b) Kontakt do AOD: ul. Traugutta 20, 13-100 Nidzica, biuro@wisniewski-nidzica.pl  
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi i realizacji usługi, na którą dokonany został zapis.  
d) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywanie innym podmiotom i osobom. Jeżeli jednak odbiorcą Pani/Pana danych 

osobowych stanie się inny podmiot z uwagi na konieczność zrealizowania poprawności usługi, zostanie Pani/Pan o tym 

poinformowana/-ny w stosownym oświadczeniu.  
e) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione na miejscu do wglądu specjalistycznym podmiotom, realizującym 

badania ewaluacyjne, monitoring, kontrolę bądź audyt w Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o.  
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o 

archiwizacji). W przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres 

wskazany w zgodzie.  
g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku 

zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
h) Zgodnie z art. 77 RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych (dawniej GIODO), na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na 

Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości merytorycznego załatwiania Pani/Pana 

sprawy. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest 
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dobrowolne – umożliwiające kontakt w sprawie realizacji usługi. Jednak brak ich podania uniemożliwi wykorzystanie tych danych 

do celów kontaktowych lub informacyjnych.  

  

  
Tym samym:  

  Akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów Regulaminu usług szkoleniowo-rozwojowych Wiśniewski Nidzica Sp. z 

o.o.  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1669), w celu realizacji procesu niniejszego zgłoszenia i w 

zakresie do tego niezbędnym  

  Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu Karnego, oświadczam, 

że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym formularzu są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i 

moim aktualnym statusem prawnym  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i przesyłania informacji handlowych 

przez Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o.. Wiem, że przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody w każdym momencie  

  
Inne informacje (np. preferencje żywieniowe, wymagania względem prowadzącego itd.): 

 
................................................................................................................................................................... 

 

 
Data i czytelny podpis Uczestnika zgłoszonego na usługę 

 

 
………………………………………………….…………………..……………………………… 

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go drogą pocztową na adres Organizatora lub w sposób 

elektroniczny na adres e-mail: szkolenia@wisniewski-nidzica.pl 
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