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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Szkolenie w trybie online z budowania aplikacji monitorowania mediów Asix Energy  

 

Nazwa firmy:  

Adres firmy: 
(ulica, miejscowość z kodem) 

 

NIP:  

Imię i nazwisko osoby do kontaktu*: Tel./fax: e-mail firmowy: 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez 

Administratora Danych Osobowych spółkę: ASKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, pod adresem 44-100 

Gliwice, ul. Józefa Sowińskiego 13, zgodnie z 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 (RODO), do celów realizacji 

usługi szkoleniowej. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie do sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia 

niniejszego formularza zgłoszeniowego. 

 

Podpis: 

 

Dane uczestników szkolenia 

Lp. 
Imię i Nazwisko  

(drukowanymi literami) 
e-mail Stanowisko 

1    

2    

3    

 

Dane kursu 

Termin kursu:  

Koszt kursu: 1900,-* zł za 1 osobę  
* w przypadku zgłoszenia na jeden 

termin szkolenia 2 osób – 5% rabatu; 

powyżej 2 osób – 10% rabatu 

 
Załączniki: 

1. Akceptacja Regulaminu (od każdego uczetnika szkolenia) 
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą RODO (od każdego uczestnika szkolenia) 

 

(miejscowość i data zgłoszenia) (czytelny podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć firmowa) 

 

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu wysyłamy na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest ASKOM Sp. z o.o. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo na naszych stronach: 
www.askom.pl i www.asix.com.pl.  

 

http://www.askom.pl/
http://www.asix.com.pl/

