
Karta zgłoszenia na szkolenie (e-mail: osec@osec.pl )

ZGŁASZAJĄCY

Imię i nazwisko: Stanowisko:

E-mail: Tel.:

FIRMA

Nazwa: NIP:

Miejscowość: Kod pocztowy:
Prosimy o przesłanie faktury na adres:

Ulica: Nr:

SZKOLENIE

Nazwa: Termin:

Kod kursu: Miasto: 

Liczba uczestników: Łączna wartość zamówienia brutto: 

UCZESTNICY 
podanie poprawnego indywidualnego adresu e-mail umożliwia wysłanie uczestnikowi potwierdzenia udziału w szkoleniach

Imię i nazwisko: Posiłek jarski □ uczulenie*:

E-mail:

Tel: 

Login do konta Red Hat:

Imię i nazwisko: Posiłek jarski □ uczulenie*:

E-mail:

Tel: 

Login do konta Red Hat:

Imię i nazwisko: Posiłek jarski □ uczulenie*:

E-mail:

Tel: 

Login do konta Red Hat: 

W  przypadku  szkoleń  Red  Hat  przesłanie  zgłoszenia  będzie  jednoznczne  z  akceptacją  polityki  szkoleniowej  Red  Hat:
https://www.redhat.com/en/about/red-hat-training-policies

Warunki płatności i realizacji zamówienia w OSEC 
100% ceny przelewem na konto OSEC nie później niż 3 dni po złożeniu zamówienia na szkolenia

Warunki uczestnictwa: 
Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia mailem (skan) oraz dokonanie opłaty na 
konto OSEC Sp. z o. o. Bank MILLENNIUM:
w PLN: IBAN PL 60 1160 2202 0000 0001 4710 3619
w EUR: IBAN PL 66 1160 2202 0000 0001 5665 4810
w USD: IBAN PL 61 1160 2202 0000 0002 6707 4850
OSEC potwierdza realizację szkolenia na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Gdyby okazalo się, że szkolenie na
ktore Uczestnik był zapisany nie odbędzie się, Uczestnik jest przepisywany na najbliższy dogodny dla Niego termin.

Warunki rezygnacji: 
Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej do 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 

• 100% ceny katalogowej szkolenia (cena ze strony internetowej) + VAT, gdy uczestnictwo zostanie odwołane na 14 dni,
lub mniej, przed terminem rozpoczęcia lub gdy Uczestnik nie zgłosi się na szkolenie

OSEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Zeusa 41, 01-497 Warszawa  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000335057,

Kapitał zakładowy: 57 500,00 zł, REGON: 141963261, NIP: 522-292-83-08

https://www.redhat.com/en/about/red-hat-training-policies
mailto:osec@osec.pl


Dane osobowe: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w przedmiotowej karcie zgłoszenia w celach marketingu
własnych produktów lub usług OSEC sp. z o.o. 

□ TAK □ NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej 

wysyłanych przez  OSEC sp. z o. o. zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub drogą telefoniczną w drodze 

kontaktu z konsultantem OSEC sp. z o. o. 

□ TAK □ NIE

OSEC sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: Zeusa 41, 01-497 Warszawa; e-mail: iod@osec.pl), zwany dalej „OSEC ", będzie

administratorem danych osobowych w przypadku uzyskania powyższej zgody bądź zgód, informuje Pana/ Panią, iż:

·        dane osobowe są przetwarzane w celu marketingowym oraz w celu otrzymywania informacji handlowej od OSEC;

·        wyrażenie  zgody na  przetwarzanie  danych osobowych w celu  marketingowym oraz  w celu  otrzymywania  informacji

handlowej od OSEC jest dobrowolne;

·        posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

·       w  przypadku  wyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celach  marketingowych  albo/i  otrzymywania
informacji  handlowej posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania;

·        przekazane dane przechowywane są na czas realizacji usługi, bądź do czasu żądania usunięcia tych danych lub wniesienia
sprzeciwu;

·        dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

·        ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

·        podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane osobowe uczestników są udostępniane OSEC zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Oświadczam, że
zgłaszający posiada stosowne zgody od uczestników na udostępnienie ich danych osobowych. oraz uczestnicy zostali poinformowani
o  udostępnieniu  ich  danych  osobowych OSEC  (ze  wskazaniem danych  OSEC jako administratora  danych oraz  zakresu  i  celu
przetwarzania danych). W przypadku braku udzielenia powyższych zgód dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt b)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Oświadczam,  iż  mam świadomość,  że  moje  dane  oraz  dane  uczestników szkoleń  z  uwagi  na  charakter  szkolenia  mogą być
udostępniane  producentom  szkoleń.  W  przypadku  przekazania  danych  do  państwa  trzeciego  zapewniona  zostanie  ochrona
wymagana na  gruncie  RODO przez  cały  okres  przetwarzania.  Oświadczam, iż  posiadam zgodę  na  udostępnienie  tych danych
również producentowi szkolenia w tym na ewentualne przekazanie do państwa trzeciego.

Pieczątka firmowa

……………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej

OPIEKUN HANDLOWY KLIENTA – 

* Na jaki ze składników spożywczych jest Pan / Pani uczulona? 
…........................................................................

OSEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Zeusa 41, 01-497 Warszawa  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000335057,

Kapitał zakładowy: 57 500,00 zł, REGON: 141963261, NIP: 522-292-83-08


