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INSTYTUT DRZEWA 
KURS CERTYFIKOWANEGO INSPEKTORA DRZEW 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Podane kwoty są cenami netto. Przy zapłacie min. 70% ze środków publicznych 
opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach 
należy doliczyć VAT 23%. 

Opłata obejmuje: udział w wykładach, ćwiczeniach, przerwę kawową, lunch oraz 
komplet materiałów szkoleniowych. 

Prosimy o odesłanie formularza (obu stron) na adres email: biuro@instytut-drzewa.pl  

Więcej informacji udziela: Mariusz Szykasiuk, Tel. 601 547 977 

Miejsce Szkolenie Data Koszt Zaznacz wybór

Gdańsk

Szkolenie I 05.06.2019 500 zł

Szkolenie II 4-5.09.2019 880 zł

Szkolenie III 9-10.10.2019 880 zł

Egzamin listopad 2019 550 zł

Warszawa

Szkolenie I 06.06.2019 500 zł

Szkolenie II 18-19.09.2019 880 zł

Szkolenie III 16-17.10.2019 880 zł

Egzamin listopad 2019 550 zł
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Terminy i więcej szczegółów na www.instytut-drzewa.pl

http://www.instytut-drzewa.pl
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INSTYTUT DRZEWA 
KURS CERTYFIKOWANEGO INSPEKTORA DRZEW 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych 
(ADO): Firmę Ekorozwoju, ul. Jagiełły 25A, 55-120 Oborniki Śląskie Wrocław KRS: 0000356940, e-mail: 
biuro@instytut-drzewa.pl. 

ADO przetwarza przekazane dane osobowe z zachowaniem przepisów Rozporządzenia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia. Dane będą przetwarzane     
w oparciu o wyrażoną zgodę, na potrzeby prowadzenia listy obecności, ewidencji oraz dokumentacji prowadzonego 
kursu Certyfikowanego Inspektora Drzew. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w szkoleniu. 
Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub 
zakończenia szkolenia. W wykonaniu obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa Administrator może archiwizować dane lub przekazać je osobom trzecim w celu 
archiwizacji, dokumentacji lub rozliczenia przeprowadzanego kursu. Dane osobowe nie będą profilowane, 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani przekazywane podmiotom trzecim spoza Unii Europejskiej. Mają 
Państwo prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, 
uaktualniania, sprostowania, jak również prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
a także żądania ich usunięcia. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu wydarzenia i go akceptuję. 

 

      .......................................                  .............................  
       miejscowość, data                     Podpis

Imię i nazwisko

Instytucja

E-mail

Tel. kontaktowy

Dane do faktury

Terminy i więcej szczegółów na www.instytut-drzewa.pl

http://www.instytut-drzewa.pl

