
 Neo Sea – Placówka Kształcenia Ustawicznego 

Aneta Gibek-Wiśniewska z siedzibą w Opolu  

ul. Kępska 7, 45-129 Opole   

tel.+48 721 782 222  

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE 

Wypełnij formularz i prześlij na adres: kontakt@anetagibekwisniewska.pl 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

 

ADRES E-MAIL UCZESTNIKA TELEFON 

 

 

  

 

 POTWIERDZENIE ZAPŁATY:  

GOTÓWKA/FAKTURA* (wybrać odpowiednie)  

DANE FIRMY* (wypełnić, jeżeli wybrano potwierdzenie zapłaty w formie faktury) : 

FIRMA/OSOBA  

 

 

ADRES  

 

 

ADRES KORESPONDENCYJNY 

 

 

NIP 

 

 TELEFON/FAX  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  
1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Placówkę Noe Sea wypełnionego elektronicznego formularza 

zgłoszenia ze strony www.anetagibekwisniewska.pl lub pobranego ze strony www.anetagibekwisniewska.pl   
i przesłanego wypełnionego formularza zgłoszenia w formacie PDF pocztą elektroniczną lub faksem najpóźniej na 14 dni 
przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu formularza zgłoszenia do Placówki) oraz uiszczenie opłaty za 
szkolenie na rachunek bankowy Placówki Kształcenia Ustawicznego Neo Sea z siedzibą w Opolu, prowadzony przez PKO 
BP SA 92 1020 3668 0000 5202 0527 0360 W tytule należy wskazać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.  

2. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Placówka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, 
jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się 
minimalnej liczby osób.  

3. Zamawiający oświadcza, że akceptuje warunki i program szkolenia oraz zapoznał się  
i akceptuje treść Regulaminu Placówki Kształcenia Ustawicznego Neo Sea, który znajduje się na stronie 
www.anetagibekwisniewska.pl Zamawiający jest uprawniony do rezygnacji ze szkolenia w terminie do 15 dni przed 

planowanym terminem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji ze szkolenia Neo Sea – Placówka kształcenia 

ustawicznego zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia tytułem kary 

umownej.  

4. Zamawiający oświadcza, że akceptuje warunki i program szkolenia oraz zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu 

Placówki Kształcenia Ustawicznego Neo Sea, który znajduje się na stronie www.anetagibekwisniewska.pl  

NAZWA SZKOLENIA 

 

 

TERMIN 

 

 

MIEJSCE 

 

  

GODZINY  

 

 

CENA 

 

 

http://www.anetagibekwisniewska.pl/
http://www.anetagibekwisniewska.pl/
http://www.anetagibekwisniewska.pl/
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez 

administratora danych Aneta Gibek-Wiśniewska z siedzibą w Opolu (prowadzącą Neo Sea – placówkę kształcenia 

ustawicznego) w celu realizacji mojego doskonalenia zawodowego i osobistego, w tym realizacji usług 

szkoleniowych, rozwojowych oraz doradczych prowadzonych przez Neo Sea – placówkę kształcenia ustawicznego, 

wskazania rekomendacji w zakresie szkoleń dostosowanych do moich potrzeb, jak również informowania  

o możliwościach doskonalenia. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a, 

że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. 

 

Oświadczam, że przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zostałem/am zapoznany/a  

z treścią klauzuli informacyjnej - obejmującej m.in. przysługujące mi prawa związane z przetwarzaniem moich 

danych, dane kontaktowe administratora, podstawę prawną przetwarzania, kategorię odbiorców moich danych, 

okres przechowywania danych oraz pozostałe informację wskazane w z art. 13 ust. 1-2 Ogólnego rozporządzenie  

o ochronie danych osobowych (RODO). Przekazane informacje są dla mnie jasne i zrozumiałe.   

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego przez Anetę Gibek-Wiśniewską  z siedzibą  

w Opolu, w postaci fotografii cyfrowej oraz nagrania, w związku z realizacją usług szkoleniowych, rozwojowych oraz 

doradczych prowadzonych przez Anetę Gibek-Wiśniewską zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Jestem świadomy/a, że 

wizerunek zostanie wykorzystany na potrzeby działalności promocyjno - marketingowej prowadzonej przez Anetę 

Gibek - Wiśniewską, w tym w szczególności może zostać opublikowany na stronach internetowych i portalach 

społecznościowych oraz wykorzystany w materiałach promocyjnych i publikacjach. Zrzekam się niniejszym wszelkich 

roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Anetę Gibek - Wiśniewską z siedzibą 

w Opolu, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby określone w oświadczeniu. 

Podstawowe zgody marketingowe:  

☐ Wyrażam zgodę na udostępnienie i przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych w celach 
marketingowych produktów i usług Anety Gibek - Wiśniewskiej.   

☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora drogą elektroniczną korespondencji i informacji handlowych 

dotyczących produktów i usług własnych Anety Gibek - Wiśniewskiej. 

☐ Wyrażam zgodę na kontaktowanie się Administratora w celach marketingowych i handlowych dotyczących produktów  

i usług własnych Anety Gibek – Wiśniewskiej za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym 

telefonów i automatycznych systemów wywołujących.       

 

 

 

………………………………………….. 

       (data i czytelny podpis Zamawiającego)  
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Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych jest Aneta Gibek-Wiśniewska z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 7, 45-129 Opole  

e-mail: biuro@anetagibekwisniewska.pl 

2. Celem przetwarzania jest: zgłoszenie udziału w szkoleniu.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są 

one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. W celu dokonania 

rozliczeń podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane 

osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych  

z obowiązków wynikających z prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu oceny szkolenia, 

weryfikacji nabytych w trakcie szkolenia umiejętności, jak również dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy  

o szkolenie. W tym celu podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes 

Administratora.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w szkoleniu i przygotowania odpowiednich 

dokumentów.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do zawarcia umowy o szkolenie oraz w przypadku zawarcia 

umowy przez okres potrzebny do jej realizacji oraz po zakończeniu jej trwania do czasu cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie, cofnięcie danych niezwłocznie spowoduje usunięcie danych z bazy.  

6. Przysługuje  Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

8. W przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Ci  prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. 

9. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych 

osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, IT, 

marketingu, badania satysfakcji, księgowości, finansów, prawa.  

10. Administrator danych nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane. 


