
 
 

TEMAT SZKOLENIA: Realizacja procesu inwestycyjno – budowlanego w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC 

DATA SZKOLENIA: 17 - 18 czerwca 2019r. 

CENA ZA 1 OSOBĘ: 1200,00 zł netto + VAT 

 

DANE UCZESTNIKA  

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy) 

Imię 

 

 

Nazwisko 

 

 

Telefon 

 

 

E-mail 

 

 

 

INFORMACJE O UCZESTNIKU 

Stanowisko 

 

 

Miejsce 
zatrudnienia 

 

 

 

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY  

(w przypadku, gdy na szkolenie deleguje pracodawca) 

Nazwa firmy 

 

 

Osoba 
kontaktowa 

 

 

Telefon  

E-mail  

 



 
 

DANE FIRMY  

(w przypadku faktury na podmiot prowadzący działalność gospodarczą) 

Nazwa firmy 

 

 

Adres 

 

 

Telefon  

E-mail  

 

Data Czytelny podpis Uczestnika 

 

 

 

Warunki uczestnictwa 

Przetwarzanie 
danych 
osobowych*  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju 
MINDLOOP Monika Bezak w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, 
z późn. zm.), Rozporządzeniem 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 lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, 
z ang. GDPR) oraz Polityką Ochrony Prywatności Centrum Rozwoju Mindloop Monika Bezak 
z siedzibą w Katowicach, dostępną pod adresem https://mindloop.pl/polityka-ochrony-
prywatnosci/ . Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich 
danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Z pełną treścią klauzuli 
informacyjnej i obowiązkach administratora danych mogą Państwo się zapoznać pod adresem: 
www.mindloop.pl/klauzula-informacyjna-rodo. 
Oświadczam, że jestem świadomy, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, 
jak też ich usunięcia z bazy. 

Płatność  
rezygnacja  
szkolenia*  

 Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić na konto Centrum Rozwoju MINDLOOP Monika 
Bezak, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i faktury proforma. 
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od nas niezależnych, 
w szczególności w przypadku, gdy ilość osób chętnych do udziału w szkoleniu, będzie mniejsza 
niż 8 osób. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 
10 dni przed szkoleniem na adres szkolenia@mindloop.pl Rezygnacja w późniejszym terminie 
wiąże się z koniecznością zapłaty 100% ceny szkolenia.  

Zgoda 
marketingowa 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum 
Rozwoju MINDLOOP Monika Bezak, (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 
1204 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Oświadczam, iż jestem świadomy, że 

w każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.  

 
 
*pola obowiązkowe 

https://mindloop.pl/polityka-ochrony-prywatnosci/
https://mindloop.pl/polityka-ochrony-prywatnosci/
http://www.mindloop.pl/klauzula-informacyjna-rodo
mailto:szkolenia@mindloop.pl

