
Wypełniony formularz zgłoszenia należy odesłać na adres e-mail: szkolenia@ongeo.pl 
OnGeo AL7 A. Łabaj sp.k. sp.k. ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków 

 

 

Formularz Zgłoszenia 

(wypełniony formularz należy odesłać na adres e-mail: szkolenia@ongeo.pl) 

 

……………………………………………………..………. 
   (data szkolenia) 
 
 

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

(temat szkolenia) 
 
 

Dane uczestnika: 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:  

Telefon:  

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:  

e-mail firmowy:  

Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem. 
 

Koszt udziału 1 osoby wynosi: (proszę zaznaczyć odpowiednie pola) 
Koszty: 

     Szkolenie stacjonarne: ogólne lub branżowe  -  680 zł netto za dzień*      

     Szkolenie stacjonarne: Wykorzystanie języka Python -  849 zł netto za dzień* 

     Szkolenie zdalne: ogólne lub branżowe – 550 zł netto za dzień* 

     Zakwaterowanie i pełne wyżywienie: opcja 1** - 310,00 zł netto za dzień* 

     Zakwaterowanie i pełne wyżywienie: opcja 2*** - 210,00 zł netto za dzień* 

     Proszę o zarezerwowanie noclegu dodatkowego na jeden dzień przed szkoleniem. 

 

* Podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT 23 %. Nie dotyczy szkoleń finansowanych ze środków publicznych. 
** pełne wyżywienie i nocleg w pokoju 1-osobowym w Hotelu***  
*** pełne wyżywienie i nocleg w pokoju 1-3 osobowy w Hotelu lub pensjonacie  
 
 

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 OnGeo. Firma 
OnGeo zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. 
 
 

      
    

 …................................................. 
         (podpis i pieczęć osoby delegującej) 
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Wypełniony formularz zgłoszenia należy odesłać na adres e-mail: szkolenia@ongeo.pl 
OnGeo AL7 A. Łabaj sp.k. sp.k. ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 

OnGeo AL7 A. Łabaj sp.k. sp.k., ul. Józefa Marcika 4, 30-443 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).  

 
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 OnGeo AL7 A. Łabaj sp.k. sp.k., ul. Józefa Mar-

cika 4, 30-443 Kraków . 

2. Kontakt z Administratorem danych: e-mail: szkolenia@ongeo.pl , telefon: +48 506 640 536. 

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 spro-
stowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarza-
nia, 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 uniemoż-
liwi 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 profilowa-
nia.  

 

 

 
……………………………………………….. 

                                                                                                                               Podpis uczestnika 
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