
Formularz zgłoszenia na szkolenie

Komunikacja Interpersonalna 
i Autoprezentacja 

czyli

Recepta na sukces w branży beauty
Kraków, 26 i 27 października 2019 r.

Wypełniony i podpisany odręcznie formularz prosimy przesłać na adres e-mail:
biuro@progress-ce.edu.pl

DANE KONTAKTOWE UCZESTNICZKI

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon

DANE DO FAKTURY VAT

Nazwa płatnika
  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  
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mailto:biuro@progress-ce.edu.pl


Kod pocztowy
  

Miejscowość  

Nr budynku  

NIP   

CENA SZKOLENIA: 899 zł

 Płatności: aby zagwarantować sobie miejsce na szkoleniu, należy  dokonać wpłaty zaliczki  w 
wysokości 499 zł do 30 września 2019 r. na rachunek: 

30 1140 2004 0000 3502 3635 5404

 Pozostałą kwotę (400 zł) należy zapłacić do 11 października 2019 r.

Kto pierwszy ten lepszy!

Jeśli wpłacisz pełną należność za szkolenie do 30 września 2019 r., otrzymasz 10% rabatu i cena 
wyniesie 809 zł.

CO OBEJMUJE CENA?

 dwa dni wartościowych zajęć szkoleniowych ujętych w trzy boki szkoleniowe. Poprowadzą je 
doświadczone trenerki, pod okiem których odkryjesz, w jaki sposób z sukcesem działać w 
branży kosmetycznej;

 praca w niewielkiej grupie – dogodne warunki do wymiany doświadczeń i indywidualnego 
podejścia do uczestniczek;  

 zajęcia w centrum Krakowa, niedaleko Dworca Głównego PKP/PKS i Rynku Głównego;

 komplet przydatnych materiałów dydaktycznych do wykorzystania po szkoleniu;

 obiad i przerwy kawowe w każdym dniu szkoleniowym;

 certyfikat ukończenia szkolenia, który będzie dla Twoich klientek potwierdzeniem, że dbasz o 
wysoki poziom świadczonych usług. 

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ:

��   508 302 749 lub 668 69 70 82

��   biuro@progress-ce.edu.pl

mailto:biuro@progress-ce.edu.pl


OŚWIADCZENIE 

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszenia na szkolenie i 
przesłanie go najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. na adres e-mail: 
biuro@progress-ce.edu.pl 

2. Formularz zgłoszenia na szkolenie musi zostać opatrzony podpisem osoby uprawnionej. 

3. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Opłata za szkolenie powinna być uiszczona do dnia 30 września 2019 r. na podany poniżej 
nr konta: 30 1140 2004 0000 3502 3635 5404

 

 

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

Pieczęć firmowa                            Data                                  Podpis osoby uprawnionej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacyjne Progress Barbara Łatka z siedzibą 
w Jaworznie, 43-600 przy ul. Paderewskiego 43, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi 
operacje przetwarzania następujacych Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, nr PESEL, data i miejsce 
urodzenia, adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu.
2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Recepta na
sukces w branży beauty: marketing, komunikacja i BHP” i nie będą  udostępniane innym odbiorcom.
3.  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana uczestnictwo w szkoleniu o nazwie 
j.w.
4. Podanie danych jest niezbędne do właściwego zrealizowania umowy dotyczącej przeprowadzenia szkolenia o
nazwie j.w.
5.  Posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych,

 wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat licząc od dnia 26 października 2019 r.
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OŚWIADCZENIA

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacyjne Progress Barbara 
Łatka  z siedzibą w Jaworznie 43-600 przy ul. Paderewskiego 43.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

4. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji o kolejnych projektach szkoleniowych realizowanych przez 
Centrum Edukacyjne Progress Barbara Łatka  z siedzibą w Jaworznie 43-600 przy ul. Paderewskiego 43.

□ tak □ nie 

   ……………………………..

Data i czytelny podpis składającego oświadczenie


