
CENTRUM SZKOLENIOWO - TECHNICZNE  

ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik  tel. (32) 43-28-817   

e-mail: szkolenia@grupamarat.pl   

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Nazwa szkolenia:  Wyważanie dynamiczne (M5)  

Termin szkolenia: …………………………………  /  …………………………………   

Pełna nazwa zakładu pracy: ……………………………………………………………………………………   

Adres: …………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: ……………………………………………………………………………   

Numer telefonu osoby kontaktowej: ……………………………………………………………………………   

Adres e-mail osoby kontaktowej: ……………………………………………………………………………   

L.p.   Imię i nazwisko szkolonego:   Wydział firmy   

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT, nr NIP: ...........................................i upoważniamy firmę MARAT Sp. z o. o.  do wystawienia 
faktury VAT bez naszego podpisu. 
     
 ….….….….….….….….….….….…. ….….….….….….….….….….….…. 
                 Data, miejscowość                 Pieczątka i podpis  
Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych oraz swojego wizerunku 
przez MARAT Sp. z o.o. do celów marketingowych prowadzonych drogą bezpośrednią.  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARAT Sp. z o.o. z siedzibą w 44-203 Rybnik, ul. Brzezińska 8A 
2) inspektorem ochrony danych w MARAT Sp. z o.o. jest Pan Michał Szewczyk, e-mail m.szewczyk@grupamarat.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podanym w w/w oświadczeniu. 
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 
* Ze względu na ograniczoną ilość miejsc oraz to, iż decyduje kolejność zgłoszeń, prosimy o podanie co najmniej dwóch 
możliwych terminów szkoleń do zaakceptowania  


