Formularz Zgłoszenia
(należy odesłać faksem na numer 12 295-08-21 lub na adres e-mail: szkolenia@smallgis.pl)

……………………………………
(data szkolenia)

.............................................................................................................
(temat szkolenia)
Dane uczestnika:

Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Telefon:
Telefon komórkowy:
Faks:
e-mail:
Dane płatnika (w przypadku osoby prywatnej proszę wpisać swoje imię i nazwisko w miejscu nazwy instytucji oraz adres w polu adres.
UWAGA: Osoba prywatna zobowiązana jest do dokonania opłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłania potwierdzenia przelewu
lub opłacenia należności gotówką pierwszego dnia szkolenia):

Nazwa Instytucji (płatnika):
NIP:
Adres:
Telefon firmowy:
Faks firmowy:
e-mail firmowy:
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem.

Koszt udziału 1 osoby wynosi: (proszę zaznaczyć odpowiednie pola)
Koszty:
Szkolenie ogólne lub branżowe (wybrane szkolenia): szkolenie, materiały szkoleniowe - 599 zł netto za dzień*
Szkolenie Wykorzystanie języka Python w ArcGIS: szkolnie, materiały szkoleniowe - 849 zł netto za dzień*
Przysługuje mi cena ulgowa za szkolenie (zniżka 50% dla studentów)**
Koszty socjalne: wyżywienie, nocleg (opcja 1) - 290 zł netto za dobę***
Koszty socjalne: wyżywienie, nocleg (opcja 2) - 190 zł netto za dobę****
Proszę o rezerwację noclegu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia
* Podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT 23 %. Nie dotyczy szkoleń finansowanych ze środków
publicznych.
** Proszę o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uzyskania zniżki oraz okazanie w trakcie szkolenia.

Podpis Uczestnika
Rezygnacja z udziału na mniej niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia oraz nieobecność na szkoleniu
zobowiązuje do pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury wystawionej przez firmę SmallGIS Antoni
Łabaj. Firma SmallGIS zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem
szkolenia.

......….................................................
(podpis i pieczęć osoby delegującej)
Wypełniony formularz zgłoszenia należy odesłać faksem na numer (0-12) 295-08-21 lub na adres e-mail: szkolenia@smallgis.pl
SmallGIS, Kraków 30-395, ul. Obrońców Helu 21, NIP: 687-118-94-17, REGON: 351575711
tel. (012) 425-06-25, fax.: (0-12) 295-08-21

Opis kosztów socjalnych:
Wyżywienie:
•
śniadania - w zależności od wyboru noclegu, śniadanie zapewnione w Hotelu, w którym zapewnione jest
zakwaterowanie lub restauracji znajdującej się w tym samym budynku co miejsce szkolenia
•
obiad – obiady zapewnione w restauracji znajdującej się w tym samym budynku co miejsce szkolenia
•
kolacja – kolacje organizowane są w centrum Krakowa, po szkoleniu.
*** Nocleg (opcja 1)– nocleg zapewniony w Hotelu**/***, w pokoju 1-osobowym z łazienką;
**** Nocleg (opcja 2) – nocleg zapewniony w Apartamencie wieloosobowym (max. do 3 osób w pokoju) lub Hotelu/Hostelu,
w pokoju 1- 3 osobowym z łazienką;
W przypadku braku możliwości zapewnienia noclegu w danej opcji oraz terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do
kontaktu z Uczestnikami w celu uzgodnienia formy zakwaterowania.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń organizowanych przez
Administratora danych
Działając świadomie i dobrowolnie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę
SmallGIS Antoni Łabaj, ul. Obrońców Helu 21, 30-395 Kraków, siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8a,
30-415

Kraków

w

celu

wzięcia

udziału

w szkoleniu

……………………………………………

………………….……………………….., zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

………………………………………………..
Podpis uczestnika
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma SmallGIS Antoni Łabaj, ul. Obrońców Helu 21,
30-395 Kraków, siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8a, 30-415 Kraków
2. Kontakt z Administratorem danych: e-mail: szkolenia@smallgis.pl , telefon: +48 12 425 06 25 wew. 108
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia na podstawie art. 6 ust.
1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO).
4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe.
5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku po zakończeniu szkolenia.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże cofniecie zgody pozostaje
bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieudzielnie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi udział w Szkoleniu.
10. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
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