
Podstawą przyjęcia zgłoszenia jest: wypełnienie formularza i przesłanie skanu na adres biuro@kom.edu.pl. 

Po potwierdzeniu uczestnictwa (przesłanie formularza i dokonaniu ewentualnej wpłaty) rezygnacja z udziałów w szkoleniu 

następuje wyłącznie w formie pisemnej (biuro@kom.edu.pl) najpóźniej pięć dni przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator KOM 

Sp. J. nie wystawia zaświadczenia za udział w szkoleniu. 

tel. do kontaktu 71 38 41 296  
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FORMULARZ UDZIAŁU W FORMIE DOSKONALENIA KOM 

  

Wpłaty za szkolenie należy dokonać na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A PL67105015751000002354344612 
podając w tytule imię i nazwisko uczestnika / uczestników z dopiskiem „Konferencja 2019”. 

  
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez KOM T. Defratyka Spółka Jawna z siedzibą Wszewilki ul. Sulmierzycka73, 

56-300 Milicz drogą telefoniczną, pocztową, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014r., poz. 243 z 
późn. zm.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych placówki/instytucji przez KOM T. Defratyka Spółka Jawna z siedzibą Wszewilki ul. Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz w celach 
marketingowych. Oświadczam, że akceptuję fakt, że otrzymywane informacje handlowe nie stanowią oferty w myśl przepisów kodeksu cywilnego.  Oświadczam, że zostałam(em) 
poinformowana(y) o przysługującym mi prawie do bezpłatnego wycofania powyższej zgody w każdym czasie. Jednocześnie oświadczam, że jestem uprawniona(y) do przyjmowania i 
składania wiążących oświadczeń woli w imieniu i na rzecz w/w podmiotu. 

                                                                                             

 

 

                                                                          ………………………………………………………….……………………………….. 

                                                                                                                                                               Pieczęć i podpis  

                                                                                                                                        (dyrektora/kierownika placówki/instytucji)  

 

 

 

 

 

     

Nazwa formy Konferencja Kreatywność i Innowacyjność – wyzwania edukacji XXI w.    
     

1. Imię i nazwisko uczestnika     
     

       Zatrudniony jako* nauczyciel dyrektor *………………………... 

2. Imię i nazwisko uczestnika    

       Zatrudniony jako* nauczyciel dyrektor *………………………... 

3. Imię i nazwisko uczestnika    

       Zatrudniony jako* nauczyciel dyrektor *………………………... 

4. Imię i nazwisko uczestnika    

       Zatrudniony jako* nauczyciel dyrektor *………………………... 

Nazwa placówki     

oświatowej     

W jakim mieście znajduje 
We Wrocławiu 

 
*……………………………………………… się placówka? *  

  

E-mail placówki     
     

   Osoba do kontaktu 
    

 e-mail do kontaktu     
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych 

i na otrzymywanie informacji handlowych 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby do kontaktu) 

 

ndlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez KOM 

T. Defratyka Spółka Jawna z siedzibą Wszewilki ul. Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz drogą telefoniczną, pocztową, automatycznym 

urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 

Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014r., poz. 243 z późn. zm.). 

W celu otrzymywania informacji handlowych udostępniam następujące dane kontaktowe: 

- nr telefonu - …………………………………………………………………………. 

- adres/y  e- mail - …………………………………………………………………. 

 Wyrażam ponadto dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych obejmujących przesyłanie 

informacji drogą telefoniczną, elektroniczną, pocztową, w tym również kurierem, a także w kontaktach bezpośrednich przez 

administratora danych, tj. KOM T. Defratyka Spółka Jawna, adres: Wszewilki ul. Sulmierzycka 73, Milicz 56-300,   

 Oświadczam, że akceptuję fakt, że otrzymywane informacje handlowe nie stanowią oferty w myśl przepisów kodeksu 

cywilnego. 

cji handlowych, w tym związanych z promocją i marketingiem KOM T. Defratyka Spółka 

Jawna z siedzibą Wszewilki ul. Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 

automatycznych systemów wywołujących (telefony, komputery, smartfony, tablety itp.)  dla celów marketingu bezpośredniego.  

celów marketingu bezpośredniego. 

 

1) administratorem danych osobowych jest KOM T. Defratyka Spółka Jawna z siedzibą Wszewilki ul. Sulmierzycka 73, 56-

300 Milicz,  

2) podanie danych osobowych jest dobrowolne; 

3) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania; 

4) dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i do przesyłania informacji handlowych; 

5) podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.); 

6) dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały 

przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych;  

7) dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;  

8) dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, chyba że przepisy prawa obowiązującego nałożą 

obowiązek ich przetwarzania przez dłuższy okres; 

9) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznam, 

iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub 

inne przepisy prawa. 

 

………………..…………………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika oraz data)  
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