Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu:
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
14.11.2018r., Rzeszów, ul. Kolejowa 1, godz. 10.00-15.00
Cena: 305 zł * + VAT (23% lub zw.)
*

przy zgłoszeniu do 31 października. Cena po 31 października to 335 zł
Uwaga rabat 10% dla drugiej osoby z tej samej Instytucji

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie i lunch w czasie przerwy.
Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może
spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.
Możliwość dokonania zgłoszenia poprzez:
- elektroniczny formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.frdl.rzeszow.pl
- e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl
- fax 17 783 55 55 (przy zgłoszeniu faxem prosimy dodatkowo o potwierdzenie telefoniczne)
Prosimy o nadesłanie zgłoszenia na szkolenie do dnia 7 listopada 2018r.

DANE DO FAKTURY
Nabywca...........................................................................................................................................................................................................
Adres nabywcy................................................................................................................................................................................................
NIP.....................................................................................................................................................................................................................
Odbiorca ..........................................................................................................................................................................................................
Adres odbiorcy................................................................................................................................................................................................
Zwolnienie z VAT (właściwe znaczyć x):
L.p.
1.

Imię i nazwisko

tak

nie
Stanowisko służbowe

Telefon kontaktowy

e-mail

2.

…………………………………………………………
Podpis i pieczęć osoby kierującej na szkolenie

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ADRES E-MAIL (adres, którego osoba jest dysponentem): ………………………………………………………………………..
Imię …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Instytucja …………………………………………………………………………………………………………………………….
Stanowisko/wydział ………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………

PROSZĘ O PRZESŁANIE POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ INFORMACJI O USŁUGACH Z ZAKRESU:
bezpieczeństwo

ngo

budownictwo i inwestycje, drogi

oświata

finanse

podatki

fundusze unijne, pomoc publiczna

pomoc społeczna i rynek pracy

funkcjonowanie i organizacja urzędu

środowisko

gospodarka komunalna i mieszkaniowa

transport i komunikacja

kadry

zagospodarowanie przestrzenne, nieruchomości

kultura, sport i promocja

zamówienia publiczne

mieszkańcy i przedsiębiorcy

inne ………………………………………………

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1)
wskazujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul.
Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresami: post@frdl.rzeszow.pl
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) przeprowadzenia oraz udziału w szkoleniach (w tym m. in. zakresie ewidencji obecności, certyfikatu
ukończenia szkolenia, zakwaterowania) organizowanych przez administratora, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO,
b) przesyłania Państwu informacji handlowych i marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą
mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu
w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
3. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 2 a) powyżej będą przechowywane przez okres w którym administrator
będzie prowadził działalność statutową, przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia szkolenia, bądź do
czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu, a dane osobowe wskazane w pkt 2 b) powyżej
przez okres przesyłania przez administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania
przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty
przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora.
5. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody
na adres mailowy: post@frdl.rzeszow.pl

7. Na działania Administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa
8. Podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) powyżej jest niezbędne w celu
przeprowadzenia szkolenia.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem
ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
10. W stosunku do Państwa nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

Aby brać udział w szkoleniach i otrzymywać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia należy
zaznaczyć poniższe pole:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia oraz udziału w szkoleniach (w
tym m. in. zakresie ewidencji obecności, wydania certyfikatu ukończenia szkolenia, zakwaterowania) organizowanych
przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa.

Aby otrzymywać oferty drogą elektroniczną należy zaznaczyć poniższe pola:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej (w tym poczty elektronicznej) oraz przesyłania informacji marketingowych przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (m. in. poprzez e-mail, telefon etc.)
i automatycznych systemów wywołujących w celu prowadzenia za ich pomocą marketingu bezpośredniego przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa zgodnie z art. 172
ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017, poz. 1907, z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym
poczty elektronicznej) zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. 2017, poz. 1219, z późn. zm.) przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul.
Żurawia 43, 00-680 Warszawa.

Data i podpis …………………………………………………………..…….
Numer zgody ……………………………………………………….. (nadaje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)

