>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – SZKOLENIA OSDE
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego DRUKOWANYMI LITERAMI.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres e-mail: student@hrs-cert.com

Nazwa szkolenia/kursu:
Termin:

Miejscowość:

Cena brutto:

Certyfikat*:



On-line

Dane uczestnika(czki) szkolenia i oświadczenia.
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:

Nazwa
uczelni:

Status [student(ka)/absolwent(ka)]:

Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin szkoleń realizowanych przez HRS Sp. z o.o. w ramach programu OD STUDENTA DO EKSPERTA.
Zapoznałem(am) się z informacjami na temat ochrony danych osobowych (RODO) zawartych w załączniku nr 1. Niniejszym upoważniam HRS Sp. z o.o. do
wystawienia faktury VAT bez podpisu. Formularz zgłoszeniowy zostanie zaakceptowany wyłącznie w momencie przesłania skanu legitymacji studenckiej
lub dokumentu potwierdzającego status studenta I, II lub III stopnia.
*Certyfikaty: (1) HRS Partnera Jednostki Certyfikującej TÜV Hessen GmbH (w cenie szkolenia),
(2) TÜV Hessen GmbH (po uiszczeniu opłaty licencyjnej).
Wysokość opłaty licencyjnej:
250,00 zł (brutto) - dla szkoleń dwudniowych [2 dni], 380,00 zł (brutto) - dla szkoleń trzydniowych [3 dni].

Podpis uczestnika(czki) szkolenia:

Dane do faktury VAT [osoba prywatna/firma]:
Nazwa firmy [lub imię i nazwisko]:
Adres
[ulica, nr domu/lokalu/kod/miejscowość]:
NIP:
Warunki płatności
Prosimy o dokonanie płatności za udział w szkoleniu zaraz po otrzymaniu pisemnego potwierdzenie przez HRS o przyjęciu na szkolenie.
Dane do płatności:
HRS Sp. z o.o., Plac Solny 14, 50-062 Wrocław, Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.: 52 1750 1064 0000 0000 1297 4817
z dopiskiem: tytuł szkolenia, nazwisko uczestnika lub nr FV pro forma.

Zgoda dobrowolna:



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018
poz. 1000 ze zmianami).

Data:

Podpis osoby upoważnionej i/lub pieczątka firmy:

HRS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany harmonogramu i przebiegu szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia,
osoby wpisane na listę uczestników otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty za szkolenie. Wycofanie uczestnika ze szkolenia, będzie uwzględnione po wcześniejszym, pisemnym
zgłoszeniu na adres e-mail: student@hrs-cert.com w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni przed datą
rozpoczęci szkolenia, skutkuje brakiem zwrotu opłaty za szkolenie. W przypadku wydania certyfikatu TÜV Technische Überwachung Hessen, nie jest wydawany certyfikat HRS Partnera Jednostki Certyfikującej TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH.
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Informacje na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Administratorem danych osobowych jest: HRS Sp. z o.o. z siedzibą: Plac Solny 14, 50-062 Wrocław, zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376140 przez Sąd Rejonowy dla
Miasta Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr tel. +48 71 735 11 10,
e-mail: info@hrs-cert.com (w dalszej części zwany: Administrator).
Dane osobowe uczestników szkoleń są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji szkoleń lub seminariów oraz
wystawienia certyfikatów. Podstawą przetwarzania jest konieczność dostępu do danych w celu wykonania umowy
szkoleniowej.
Dane osobowe użytkowników serwisu newsletter są przetwarzane wyłącznie w celu informowania o usługach,
wydarzeniach, szkoleniach oraz w celu marketingu usług świadczonych przez Administratora. Przetwarzanie danych
osobowych użytkowników newsletter jest realizowane na podstawie dobrowolnej zgody osoby zainteresowanej
Dane osobowe uczestników szkoleń zostaną udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
- upoważnionym pracownikom Administratora;
- trenerom, współpracującym z HRS Sp. z o.o. i wykonującym usługi szkoleniowe w jej imieniu.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia lub przekazania niektórych danych osobowych właściwy
morganom państwowym lub osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie w oparciu o właściwą podstawę prawną
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe uczestników szkoleń będą przechowywane przez okres 10 lat, natomiast dane w celach
marketingowych – przez okres niezbędny do korzystania z tego serwisu.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej
danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora lub wobec przetwarzania danych z uwagi na prawnie
uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych lub osobę trzecią.
Każdy użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych, może ją wycofać w dowolnym
momencie.
Konsekwencją niepodania danych w formularzu zgłoszenia na szkolenie będzie brak możliwości udziału
w szkoleniu i nieotrzymanie zaświadczenia/certyfikatu.
Każda osoba, której dane dotyczą, w razie uznania, że przetwarzanie jej danych przez Administratora narusza zasady
RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Na moment udzielania niniejszej informacji
organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w HRS Sp. z o.o. ido@hrs-cert.com
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej w stopce
w zakładce Przetwarzanie danych osobowych | Polityka prywatności | Pliki cookies.
www.hrs-cert.com
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