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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
 

 
 

Prosimy o przesłanie: zeskanowanego e-mailem na adres: info@statsoft.pl 

lub faksem na numer: 12 428 43 01 lub pocztą na adres firmy: StatSoft 

Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków 
 
 

INFORMACJA O UCZESTNIKU 
 

 TEMAT SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA 

   

IMIĘ 

I NAZWISKO 

 

 
STANOWISKO 

 

 
FIRMA 

 

 
ADRES 

 

 
TELEFON 

  
FAKS 

 

 
E-MAIL 

 

 

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY 
 

 
NAZWA  FIRMY 

 

 
ADRES  FIRMY 

 

 
NIP  FIRMY 

 

 

 
 

Upoważniamy  StatSoft Polska Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 36, 30-110  Kraków 
do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłacenia należności. 

Zapoznaliśmy się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez StatSoft Polska 
(strona 2 niniejszego formularza). 

Warunki rezygnacji: 

Osoby, które prześlą  faksem  pisemne powiadomienie   o  rezygnacji ze  szkolenia co  najmniej   14  dni 
przed rozpoczęciem szkolenia, nie poniosą  żadnych kosztów. Osoby,  które  zrezygnują  nie później  niż 
7 dni   przed  rozpoczęciem  szkolenia,  wnoszą  opłatę   w  wysokości  50%  ceny  szkolenia.  Późniejsza 
rezygnacja lub nieobecność na szkoleniu wiąże się z koniecznością wniesienia pełnej opłaty. 

 
 
 
 

..................................  .................................................................. 
Data Pieczęć i podpis osoby kierującej na szkolenie 
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Administratorem danych osobowych jest StatSoft Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kraszewskiego 
36, 30-110 Kraków e-mail: info@statsoft.pl. Na powyższy adres email (lub adres pocztowy) należy kierować 
wszelkie żądania dotyczące danych osobowych opisane poniżej. 
 
Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkolenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest 
art. 6 ust. 1 lit. b) 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 („RODO”). 
 
Dane będą przetwarzane również dla celów marketingu własnych produktów i usług administratora danych. 
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO zaś prawnie uzasadnionym interesem 
administratora danych osobowych jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług. Może Pan/Pani 
wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, co spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą 
przetwarzane dla takich celów. 
 
Dane przekażemy wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów. 
 
Dla celów świadczenia usług szkolenia dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług, 
a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 
 
Dla celów marketingu własnych produktów i usług dane będą przechowywane aż do momentu zgłoszenia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 
Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz do przenoszenia danych. 
 
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie, w przypadku ich niepodania świadczenie usług szkolenia będzie 
niemożliwe. 
 
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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