
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Dane uczestnika szkolenia: 

Imię , nazwisko 
 

Adres e-mail 
 

Numer telefonu 
 

Miejsce zamieszkania (prosimy o wskazanie jedynie MIASTA) 
 

Wyrażam chęć otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu (certyfikat będzie do odbioru  osobistego 

 od dnia 05.07.2021 r. w ECES Vademecum w Nysie ul. Poznańska 1). 

 TAK                                                                 NIE 

PROSZĘ O ZAZNACZENIE „X” WYBRANEGO SZKOLENIA LUB SZKOLEŃ: 

UWAGA! Zapisując się na więcej niż jedno szkolenie prosimy o zwrócenie uwagi na datę i godzinę szkolenia, ponieważ 

niektóre zajęcia odbywają się w tym samym czasie 

 
14 czerwca 2021 w godz. 17.00 do 18.30 

Rola lidera w budowaniu organizacji, do której ludzie chcą przynależeć. 

 
14 czerwca 2021 w godz. 17.30 do 18.45 

Szansa - o dostrzeganiu możliwości w każdych okolicznościach. 

 
15 czerwca 2021 w godz. 17:00 – 18:30 

Umowy powierzenia a udostępnianie danych osobowych – podobieństwa i różnice 

 
15 czerwca 2021 w godz. 17:00 – 18:30 

Jak zbudować Kokpit Zarządzania online i w kilka kliknięć widzieć kondycję swojego biznesu oraz 

zaoszczędzić nawet 80 minut dziennie? 

 
16 czerwca 2021 w godz. 17:00 – 18:30 

 Jak osiągnąć sukces w negocjacjach? 

 
18 czerwca 2021 w godz. 17.00 do 18.30. 

Mentoring i tutoring w biznesie i edukacji 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przedstawienia oferty edukacyjnej związanej 

 z działalnością Akademii WSB w szczególności informacji o organizowanych wydarzeniach naukowych lub/i 

szkoleniach poprzez wiadomości SMS, wiadomości e-mail jak również pocztą tradycyjną. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania mi wszelkich innych informacji 

marketingowych i handlowych oraz informacji o wydarzeniach organizowanych przez Akademię WSB oraz 

instytucje współpracujące z Uczelnią poprzez wiadomości SMS, wiadomości e-mail jak również pocztą tradycyjną. 

Administratorem danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 

1C, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail:  rektorat@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 

+48 32 262-28-05. Informujemy również o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-

575.  

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią obowiązku informacyjnego o warunkach przetwarzania danych 

osobowych w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi 

uprawnieniach 

W trosce o bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych informujemy, że wypełnienie i przesłanie elektronicznego 

formularza w celu wzięcia udziału w Tygodniu Bezpłatnych Szkoleń organizowanym w formie online, wymaga podana 

przez Pana/Panią danych osobowych oraz jest równoznaczne z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie 

w tym celu. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o nie przesyłanie 

elektronicznego formularza, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. 

 

 
 

 

…..………………………… 

Podpis uczestnika 


