
                                                                                                              Załącznik nr 2 do Zarządzenia Kanclerza nr 07/12/2019 z dnia 06.12.2019r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA  KURS / SZKOLENIE 

Proszę wpisać nazwę                            

kursu/szkolenia oraz termin: 
 
                                             Imię (imiona) 

 
 

                                                   Nazwisko 

 
 

                                             Adres zameldowania 

 
 

                                             Adres do korespondencji 

 
 

  Numer PESEL 
  

 
         

 
 Data urodzenia                                                                                                     Miejsce urodzenia 

 

 

     
    

  

     dzień                             miesiąc                                         rok 

 
 Telefon kontaktowy                                                                                              Adres e-mail 

 

 

           

 

Instytucja zgłaszająca Uczestnika kursu/szkolenia (w przypadku płatności przez firmę) 
   Nazwa 

 
 

  Adres 

 
 

  NIP                                                                                                                       Osoba kontaktowa 

 
 

           

  Telefon kontaktowy                                                                                              Adres e-mail 
 

 
           

 

 
 

 Zgłoszenie traktowane jest jako dowód zawarcia umowy. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić w formie pisemnej. 

 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu/szkolenia (liczy się data wpływu 

oświadczenia o rezygnacji) Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaty w całości. 

 W przypadku otrzymania przez Uczelnię oświadczenia o rezygnacji z kursu/szkolenia na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem 

kursu/szkolenia od Uczestnika zostanie pobrana opłata w wysokości 30% ceny kursu/szkolenia. 

 W przypadku rezygnacji Uczestnika z kursu/szkolenia w dniu rozpoczęcia lub w trakcie jego trwania Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej 

kwoty za kurs/szkolenie. 

 W przypadku nieobecności na zajęciach zgłoszony Uczestnik kursu/szkolenia zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za kurs/szkolenie. 

 Oświadczam, że dane podane w zgłoszeniu są prawidłowe. 

 W momencie dokonania zgłoszenia zobowiązuję się wnieść opłatę w wysokości 30% wartości kursu.    

 Drugiej części wpłaty w wysokości 70% ceny kursu/szkolenia zobowiązuję się dokonać po potwierdzeniu daty rozpoczęcia 

kursu/szkolenia, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem. 

 Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem kursów/szkoleń i akceptuję jego warunki oraz postanowienia. 

 Wyrażam/nie wyrażam zgody na przesyłanie e-mailem szczegółów oferty edukacyjnej i promocyjnej WSBiO.  

 Wyrażam/nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego numeru telefonu oraz adresu e-mail w celach kontaktowych związanych  

z organizacją w/w kursem/szkoleniem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażona zgodę mogę w każdym czasie odwołać 

kontaktując się bezpośrednio z Administratorem. 

 
……………………………………………………                                                       …………………………………………………. 
                                 Data, miejscowość                                                                                                             Czytelny podpis Uczestnika 

 



                                                                                                              Załącznik nr 2 do Zarządzenia Kanclerza nr 07/12/2019 z dnia 06.12.2019r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

z siedzibą w Warszawie ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa. 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji kursu/szkolenia, dostarczenia informacji o interesujących Państwa 

kursach/szkoleniach, a także wystawienia imiennego zaświadczenia/certyfikatu po odbyciu kursu/szkolenia. 

3. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne, a jego przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

tj. dobrowolnie wyrażonej zgody. Podanie pozostałych danych osobowych jest niezbędne, aby być Uczestnikiem kursu/szkolenia. 

Pana/Pani dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o inne przesłanki wynikające z RODO tj. realizacja prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora np. ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń, odpowiedzi na Pana/Pani pytania, wnioski. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z Administratorem oraz organom lub podmiotom 

publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub 

instytucją państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowna podstawę prawną. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu kształcenia oraz do celów archiwalnych przez okres 

jednego roku kalendarzowego lub według obowiązującej ustawy. Natomiast w sytuacji przetwarzania Pana/pani danych osobowych na 

podstawie wyrażonej przez Pana/Panią dobrowolnej zgody będziemy je przechowywać do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie. 

5. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie 

udzielonej zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.  

7. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Uczestnika kursu/szkolenia lub pośrednio tj. od podmiotu zgłaszającego 

Uczestnika na kurs/szkolenie. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym 

podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.  

 

 

 

 

 

 

        …………………………………………………..                                               ……………………………………………… 
                                  Data, miejscowość                                                                                                 Podpis Uczestnika 

 

 

 Uczelnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu/szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie 

osiągnięta minimalna liczebność grupy lub z innych poważnych powodów. 

 Informacje o zmianach przekazywane SA w formie telefonicznej lub elektronicznej najpóźniej 2 dni przed planowanym 

rozpoczęciem kursu/szkolenia. 

 W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie Uczelnia 

zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie. 

 W przypadku odwołania kursu/szkolenia z przyczyn leżących po stronie Uczelni wpłata zostanie zwrócona w całości. 

 


