KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
I. Zgłaszam udział w szkoleniu (proszę zaznaczyć x) organizowanym przez METALKO Sp. z o. o. Kujawsko -Pomorskie
Centrum Szkoleń i Certyfikacji ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
3 -6.09.2018

Kurs lutowaczy gazowych/lutowanie twarde

30-31.08.2018

Szkolenie w zakresie czynników chłodniczych F-gazowych

13-14.09.2018

Szkolenie w zakresie czynników chłodniczych F-gazowych

24-25.09.2018

Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji cykl 1

26-28.09.2018

Budowa i serwis instalacji chłodniczych na CO2

1-2.10.2018

Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji cykl 2

5.10.2018

Napełniacze butli ciśnieniowych

15-18.10.2018

Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

16.10.2018

Monter klimatyzatorów typu split i multisplit

19.10.2018

Uprawnienia elektroenergetyczne

I etap:22-25.10.2018
II etap:12-14.11.2018
12-15.11.2018

Mechanik urządzeń chłodniczych 2 etapy

22-23.11.2018

Szkolenie w zakresie czynników chłodniczych F-gazowych

19-24.11.2018

I stopień -Maszynista Chłodni/Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych

19-20.11.2018

Konferencja CO2

3-6.12.2018

Kurs lutowaczy gazowych/lutowanie twarde

6-7.12.2018

Szkolenie w zakresie czynników chłodniczych F-gazowych

10.12.2018

Szkolenie i egzamin w zakresie uprawnień elektroenergetycznych

6-7.12.2018

Zasady projektowania systemów chłodzenia

10-12.12.2018

Budowa i serwis instalacji chłodniczych na CO2

6-9.02.2019
18-21.02.2019

Seminarium -dla kadry sprawującej nadzór nad funkcjonowaniem amoniakalnych instalacji
chłodniczych
Kurs lutowaczy gazowych/lutowanie twarde

11-16.03.2019

I stopień -Maszynista Chłodni/Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych

1-4.04.2019

Kurs lutowaczy gazowych/lutowanie twarde

8-13.04.2019

I stopień -Maszynista Chłodni/Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych

26-28.04.2019 -I etap
11-12.05.2019 -II etap
20-25.05.2019

II stopień -Maszynista Chłodni/Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych

3-6.06.2019

Kurs lutowaczy gazowych/lutowanie twarde

Kurs lutowaczy gazowych/lutowanie twarde

I stopień -Maszynista Chłodni/Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych

II. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu (łącznie) w wysokości ............................PLN należy dokonać na rzecz METALKO
Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji w terminie najpóźniej na 7 dni roboczych przed
rozpoczęciem szkolenia na konto w:
- PEKAO S.A., nr konta 47 1240 1183 1111 0000 1290 6529,
- tytułem - "Opłata za udział w szkoleniu (proszę podać nazwę) ………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
III.Dane osoby zgłoszonej do udziału w szkoleniu:
- imię i nazwisko
...................................................................................................................................................................................
- data i miejsce urodzenia oraz województwo (według aktualnego podziału administracyjnego kraju)
.................................................................................................................................................................. .......................................
- PESEL
.........................................................................................................................................................................................................
- poziom wykształcenia ........................................................................................................ ..........................................................
- zawód wyuczony ..........................................................................................................................................................................
- stanowisko w firmie ......................................................................................................... ............................................................
- nazwa i adres firmy zgłaszającej osobę do udziału w szkoleniu …………......................................................................... ........
.......................................................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
tel. ................................ kom. ............................... fax. ............................ NIP: .......... ..............................................................
e-mail ......................................................................
Uwagi:....................................................................................................................... ......................................................................
..................................................................................................................................................... ....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
IV.Upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

V. Po przesłaniu karty zgłoszenia rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej 7 dni roboczych przed
rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w
wysokości 50% ceny szkolenia
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) informujemy, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Metalko Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, e-mail: odo24@wp.pl
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem w procesie szkolenia, kwalifikowania i certyfikowania osób.
Podanie takich danych jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, poziom wykształcenia, zawód wyuczony, stanowisko w firmie, nazwa i
adres firmy zgłaszającej osobę do udziału w szkoleniu, numer telefon, telefonu komórkowego, fax, NIP, e-mail jest dobrowolne, lecz niezbędne do
uczestnictwa w procesie szkolenia, kwalifikowania i certyfikowania osób. Brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo ww. procesie.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Powyższe dane są niezbędne do realizacji procesu szkolenia, kwalifikowania i certyfikowania i w celu prowadzenia dodatkowych czynności np.
konieczności uzupełniania dokumentacji, oceny szkolenia, nadzoru nad certyfikatem oraz konieczności informowania o zmianach w wymaganiach
certyfikacyjnych,
podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia, tj. lit. c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i lit.
f) wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz lit. b) wypełnienia umowy, której stroną jest osoba której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany na podstawie art. 6 pkt. lit. c) ww. Rozporządzenia i w oparciu o obowiązujące
normy stosowane w procesie szkolenia, kwalifikowania i certyfikowania osób,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w procesie szkolenia, kwalifikowania i certyfikowania osób, a także po jego
zakończeniu, na czas zgodny z przepisami prawa oraz wymaganiami stosowanych przez Administratora wytycznych i norm będących podstawą szkolenia,
kwalifikowania i certyfikowania osób,
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko osoby upoważnione, w ramach realizacji swoich obowiązków zawodowych. Na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dane mogą być przekazane także innym podmiotom, np. firmom informatycznym obsługującym
systemy komputerowe wspomagające procesy szkolenia, kwalifikowania i certyfikowania oraz na mocy odrębnych ustaw uprawnionym organom i
instytucjom np. sądom, prokuraturom w związku z prowadzonym postępowaniem lub w przypadku doraźnego zlecenia innym odbiorcom np. kancelarii
prawnej,
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych,
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu,
posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH MARKETINGOWYCH I HANDLOWYCH
1) Ja, niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Metalko Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz w celach
marketingowych będącym Administratorem moich danych osobowych: e-mail, imię i nazwisko oraz nazwa firmy.
Przyjmuję do wiadomości, że:
 podanie powyższych danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest w pełni dobrowolne;
 zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, cofnięcie zgody powoduje powstanie po stronie Administratora obowiązku usunięcia tych
danych;
 wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2) Ja, niżej podpisana/podpisany wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie w celu otrzymywania informacji handlowej drogą elektroniczną,
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, METALKO Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
będącym Administratorem moich danych osobowych.

Pieczątka firmy

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

