
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

PIERWSZA POMOC

ZAGROŻENIA POWODUJĄCE WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE

Tak, chcę wziąć udział w szkoleniu, które odbędzie się dnia: 25.07.2017 r. (wtorek),  

Godziny szkolenia:  8:00 – 15:00

Miejsce szkolenia: Gdański Park Naukowo Technologiczny ul. Trzy Lipy 3, 80-172 
Gdańsk; bud. B; sala 002

Firma / Instytucja:

Adres Firmy / Instytucji 

Stanowisko

Imię Nazwisko 

Data urodzenia

Pesel

Województwo

Telefon

E-mail

Wybrany termin szkolenia 25.07.2017 r.

Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionego zgłoszenia na adres: p.suchecka@j-j.pl
Zadzwoń, a dowiesz się więcej:  tel. +48 58 746 30 80 lub 506- 120- 229

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  ZUS  z  siedzibą  ul.  Chmielna  27/33,  80-748  Gdańsk  zawartych  w  formularzu
zgłoszeniowym na szkolenie w celu organizacji, przeprowadzenia, udokumentowania i rozliczenia powyższego szkolenia.

Wyrażam zgodę na podstawie art. 10. ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 poz. 1030 ze zm.)
na otrzymywanie na mój adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia wszelkich informacji handlowych drogą elektroniczną od organizatorów

szkolenia BKOF J&J s.c. z siedzibą al. Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork oraz ZUS.

Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i  materiałów filmowych zawierających wizerunek mojej  osoby zarejestrowanych podczas niniejszego
spotkania zorganizowanego przez  BKOFJ&J na stronie  internetowej BKOF J&J s.c.,  profilach internetowych zarządzanych przez BKOF J&J jak

eTwinning, Facebook, Google dokumenty oraz w mediach w celu informacji i promocji BKOF J&J s.c. oraz ZUS.

Oświadczam, że zostałem poinformowany na podst. art. 24. ust. 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.) o
prawie wglądu do moich danych oraz ich  poprawiania, a także o dobrowolności podania danych. Administratorem moich danych osobowych jest ZUS z siedzibą
ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk. Dane osobowe zbierane są w celu organizacji, przeprowadzenia, udokumentowania i rozliczenia szkolenia realizowanego
przez BKOF J&J s.c. Mam prawo do kontroli przetwarzania moich danych osobowych w trybie art. 32. ust. 1 ustawy.

Podpis uczestnika
……………………


