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Formularz zgłoszeniowy  

 

Nazwa 

Szkolenia/wydarzenia 
  

Nazwa firmy   

Termin rezerwacji   

Imię i nazwisko  

(osoby upoważnionej do 

dokonywania rezerwacji) 

  

Telefon kontaktowy    

adres e-mail    

Szczegółowe dane do 

faktury 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. Odwołanie rezerwacji przez Zgłaszającego 

W przypadku odwołania dokonanej rezerwacji do 7 dni (kalendarzowych) przed 

rozpoczęciem szkolenia/wydarzenia rezygnacja jest bezkosztowa.  

W przypadku odwołania szkolenia/wydarzenia poniżej 7 dni (kalendarzowych) 

przed jego rozpoczęciem, Zgłaszający jest zobowiązany do pokrycia 50% kosztów 

związanych z organizacją szkolenia/wydarzenia.  
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Rezygnacja z rezerwacji poniżej 3 dni (kalendarzowych) przed rozpoczęciem 

wydarzenia, wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów związanych z jego 

organizacją. 

2. Odwołanie szkolenia/wydarzenia przez Organizatora 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/wydarzenia z 

przyczyn od niego niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia przez 

Organizatora, uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.  

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich 

danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie  przez Centrum Badań i 

Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu przygotowania i przeprowadzenia 

powyższego szkolenia/wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem 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 oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

Oświadczam, ze zapoznałem się z treścią powyższego formularza zgłoszeniowego i 

akceptuję jego warunki: 

 

…………………………………………………………… 

        Data i podpis osoby rezerwującej 

          


