
  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE 

 

 SPRZEDAWAJ NA INSTAGRAMIE W 2022  

 
Termin:   19 października 2022r. 

godzina: 9.00-18.00 ( jedną godzinę stanowi suma przerw ) 
Miejsce szkolenia:  ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski 
 

 
 

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY / DANE KONTAKTOWE 

 

Podmiot zgłaszający na szkolenie (Płatnik):    firma / instytucja  osoba fizyczna      

      (konsument) 
Nazwa firmy / instytucji / imię i nazwisko:  

Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość):  

Nr identyfikacyjny NIP (firma/instytucja) / 

PESEL (konsument): 

 

Adres e-mail:  

Nr telefonu:  

Forma płatności za szkolenie:   gotówka   przelew 

 



  

 

LISTA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 

 Imię Nazwisko adres e-mail telefon kontaktowy 

1.     

2.     

3.     

 
REGULAMIN SZKOLEŃ 

 

 Przeczytałam/em i akceptuję regulamin szkoleń organizowanych przez Doradztwo Biznesowe Horyzont. Sp. z o. o. 

(regulamin znajduje się na stronie www.doradztwohoryzont.pl w zakładce Szkolenia) 

 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej / uprawnionej do 

akceptacji kosztów  

Data Podpis 

   

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Doradztwo Biznesowe 
Horyzont  Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Szkolna 24 (kod pocztowy: 63-400 Ostrów Wielkopolski. Informujemy, że podanie 
danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi szkolenia), a także, informujemy, że przysługują 

Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe 

prawa opisane w Klauzuli Informacyjnej RODO. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, 
w celu realizacji usługi szkolenia, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym.  

 

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych są 
dostępnę na naszej stronie internetowej pod adresem: www.doradztwohoryzont.pl w zakładce Klauzula Informacyjna RODO 

 
  Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuje do wiadomości powyższe informacje. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRZESYŁANIE INFORMACJI 

HANDLOWYCH 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tj. ze zm.) na podany w formularzu adres e-mail podmiotu zgłaszającego na 

szkolenie na temat usług szkoleniowych i doradczych oferowanych przez Doradztwo Biznesowe Horyzont Sp. z o. o 

 

 TAK                                          NIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. na podany w formularzu numer telefonu podmiotu 
zgłaszającego na szkolenie, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.) na temat 

usług oferowanych przez Doradztwo Biznesowe Horyzont. Sp. z o. o. 

 TAK                                          NIE 

 

 

Imię i nazwisko  Data Podpis 

    

 

http://www.doradztwohoryzont.pl/
http://www.doradztwohoryzont.pl/


  

Opłaty za udział w szkoleniu w wysokości 900 zł netto/ 1 osobę  prosimy dokonywać: 
– w kasie pok. 6; Ostrów Wielkopolski, ul. Szkolna 24 lub przelewem na nr konta: 

87 1050 1201 1000 0090 8014 5874 
Tytułem: szkolenie SPRZEDAWAJ NA INSTAGRAMIE W 2022r.  

______________________ 
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje o przyjęciu zgłoszenia. 

 

 

osoba do kontaktu: 

Iwona Szymczak 

Doradztwo Biznesowe HORYZONT  Sp. z o. o. 

Tel. 733 002 552 

e-mail: biuro@doradztwohoryzont.pl 

 


