FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Dane osobowe uczestnika
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Kraj urodzenia
Rodzaj wykształcenia,
kierunek
Zawód
E-mail
Telefon
Adres zamieszkania /
korespondencyjny
Adres zameldowania
Dane do faktury:
Faktura dla

☐Osobna prywatna ☐Firma

Nazwa / Nazwisko i imię
Adres
NIP

Informacja o szkoleniu:
Nazwa szkolenia
Termin szkolenia
Cena za całość szkolenia
Forma płatności

☐Gotówka
☐Przelew

Kwota płatności

☐Całość
☐Zaliczka, kwota _______________

Tytuł przelewu

Imię i nazwisko, "Nazwa szkolenia", data szkolenia

CENTRUM KSZTAŁCENIA JLDA
21-500 Biała Podlaska, ul. Zamkowa 14 lok. 5

e-mail: centrum@jlda.eu
tel. 519 471 101
tel. 577 740 936
tel. +48 83 411 00 20

Dane organizatora:
Nazwa

Centrum Kształcenia JLDA (JLDA Sp. z o.o.)

Adres

ul. Zamkowa 14, 21-500 Biała Podlaska

e-mail: centrum@jlda.eu
e-mail: szkolenia@jlda.eu
 83 411 00 20 * 519 471 101

Kontakt

Numer konta

Bank Millennium SA

17 1160 2202 0000 0004 6906 5241

Formularz zgłoszenia należy przesłać wraz z dowodem wpłaty e-mailem na adres:
centrum@jlda.eu
Opłatę w odpowiedniej wysokości należy wpłacić na konto:
JLDA Sp. z o.o.
00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 8/8

Bank Millennium SA

17 1160 2202 0000 0004 6906 5241

W tytule przelewu: Imię i nazwisko, "Nazwa szkolenia", data szkolenia

WARUNKI UDZIAŁU
1.
W przypadku rezygnacji/ niemożności podejścia do Szkolenia w określonym terminie, po
uiszczeniu opłaty Uczestnik, po uzgodnieniu z Organizatorem może wskazać inną osobę, na dany
termin. Organizator nie przewiduje zwrotu wpłaconych należności, można je przenieść po
uzgodnieniu z Organizatorem jako opłatę także na inny kurs lub termin.
2.
Uczestnik ma gwarantowane miejsce na szkoleniu w wyznaczonym terminie po uiszczeniu
płatności w wyznaczonym terminie.
3.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują pakiety materiałów szkoleniowych.

4.
Uczestnicy szkolenia uzyskują certyfikat potwierdzający zakres uzyskanych kwalifikacji
i nabytych umiejętności w przypadku 100% obecności oraz po zdaniu egzaminu wewnętrznego.
Opuszczenie jakichkolwiek zajęć skutkować będzie wydaniem tylko zaświadczenia ukończenia.
Certyfikat na życzenie może być wydany w 2 językach - polskim i angielskim.

CENTRUM KSZTAŁCENIA JLDA
21-500 Biała Podlaska, ul. Zamkowa 14 lok. 5

e-mail: centrum@jlda.eu
tel. 519 471 101
tel. 577 740 936
tel. +48 83 411 00 20

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)* informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JLDA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 8/8; Centrum Kształcenia JLDA w Białej Podlaskiej,
21-500 Biała Podlaska, ul. Zamkowa 14 lok. 5.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w JLDA Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail:
info@jlda.eu.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji, rekrutacji i organizacji
szkolenia, przeprowadzenia i oceny egzaminu oraz wydania świadectwa i certyfikatu.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia
szkolenia.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym z JLDA Sp. z o.o.
00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 8 lok. 8.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) ma
Pan/Pani
prawo
wniesienia
skargi
do
PUODO,
gdy
uzna
Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) przy przetwarzaniu podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane
podejmowanie decyzji.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam
zgodę
na przetwarzanie
przez JLDA
Sp.
z
o.o.,
00-590
Warszawa,
ul. Marszałkowska 8/8, Centrum Kształcenia JLDA w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska,
ul. Zamkowa 14 lok. 5 moich danych osobowych w celu rekrutacji na szkolenie, przeprowadzenie
szkolenia oraz wystawienia świadectw i certyfikatów.
Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail i/lub
numer telefonu informacji o organizacji szkolenia i wynikach egzaminu oraz o wydaniu świadectwa
i certyfikatu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową (e-mail).

*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 – RODO)

___________________________
Data i Podpis Uczestnika

CENTRUM KSZTAŁCENIA JLDA
21-500 Biała Podlaska, ul. Zamkowa 14 lok. 5

e-mail: centrum@jlda.eu
tel. 519 471 101
tel. 577 740 936
tel. +48 83 411 00 20

