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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Z CHŁODNICTWA OPARTEGO NA CO2 

 
 

Deklaruję udział w szkoleniu „chłodnictwo oparte na CO2” 
w terminie: 

 

 
Dane firmy zgłaszającej uczestnika (płatnika) 

Nazwa firmy: 

Ulica, numer budynku: 

Kod pocztowy: Miasto: 

NIP: 

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 

Telefon: E-mail: 

 
Dane uczestnika (płatnika) 

Imię i nazwisko: 

Ulica, numer budynku: 

Kod pocztowy: Miasto: 

Telefon: E-mail: 

  
 
 

 Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej (Art. 106N, ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług) na adres  mailowy: 

 
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail informacji handlowej dotyczącej 

produktów i usług oferowanych przez fundację PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, w szczególności informacji 
o charakterze prawnym, technicznym, szkoleniowo – informacyjnym, dotyczącym sektora chłodniczego, klimatyzacji 
oraz ochrony środowiska. 

 

Liczba uczestników:  

 
 

Kod rabatowy:  
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Dane uczestnika 
 

Imię i nazwisko: 

PESEL: 

Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 

Stanowisko: 

Telefon: E-mail: 

 
Przetwarzanie danych osobowych: 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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 (zwane dalej : RODO) informujemy, iż : 

2. Administratorem danych osobowych jest fundacja PROZON Fundacja Ochrony Klimatu z siedzibą w Warszawie (03-876), ul. Matuszewska 
14 lok. Bud. B9, zwana dalej „PROZON”. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@prozon.org.pl lub adresem siedziby 
fundacji. 

3. Dane będziemy przetwarzać w celu : 
 zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów 

do dochodzenia roszczeń; 
 archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego; 
 prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących 
prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu; 

 jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z 
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw 
wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności 
które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

4. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Dane mogą być ujawniane również 
podmiotom wspierającym działania PROZON takim jak podwykonawcy, jednostki egzaminujące, ubezpieczyciele, serwisanci usług 
informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie, biura rachunkowe, firmy kurierskie. 

5. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

6. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. 

Zapoznałem/łam się 

□ Uczestnik/czka □ Osoba upoważniona do reprezentowania firmy 

□ Deklaruję udział w szkoleniu „Akademia Czynników Alternatywnych –chłodnictwo oparte na CO2 

 
Podpis uczestnika/czki szkolenia 

Podpis  osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
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Informacje dodatkowe:  
1. Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po wniesieniu opłaty, na podstawie otrzymanej Informacji płatniczej proforma;  
2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa najpóźniej trzy dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja po tym terminie, bez względu 

na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnej ceny szkolenia. Informacja o rezygnacji powinna zostać 
przesłana na adres: szkolenia@prozon.org.pl;-  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkolenia;  
4. Za szkody lub zniszczenia mienia należącego do organizatora szkoleń, osób trzecich w miejscu przeprowadzenia szkolenia 

spowodowane przez uczestnika kursu, odpowiada uczestnik. 
 
Uwagi: 
 
 
 
 
Dane uczestnika/uczestników: 
 

Imię i nazwisko: 

PESEL: 

Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 

Stanowisko: 

Telefon: E-mail: 

 

Imię i nazwisko: 

PESEL: 

Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 

Stanowisko: 

Telefon: E-mail: 

 

Imię i nazwisko: 

PESEL: 

Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 

Stanowisko: 

Telefon: E-mail: 
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Imię i nazwisko: 

PESEL: 

Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 

Stanowisko: 

Telefon: E-mail: 

 

Imię i nazwisko: 

PESEL: 

Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 

Stanowisko: 

Telefon: E-mail: 

 

Imię i nazwisko: 

PESEL: 

Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 

Stanowisko: 

Telefon: E-mail: 

 

Imię i nazwisko: 

PESEL: 

Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 

Stanowisko: 

Telefon: E-mail: 
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Imię i nazwisko: 

PESEL: 

Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 

Stanowisko: 

Telefon: E-mail: 

 

Imię i nazwisko: 

PESEL: 

Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 

Stanowisko: 

Telefon: E-mail: 

 

Imię i nazwisko: 

PESEL: 

Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 

Stanowisko: 

Telefon: E-mail: 

 


