
  
 
 

 Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin 

 tel/fax: +48 81 532 62 06, 730 755 444 
 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl 

ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  NNAA  SSZZKKOOLLEENNIIEE  OOTTWWAARRTTEE  

((WWEEBBIINNAARRIIUUMM)) 
Zgłoszenie proszę wysłać: biuro@orylion.pl 81 532 62 06  

TEMAT SZKOLENIA:  

TERMIN:  SZKOLENIE ON-LINE 

 

1. DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA: 

IMIĘ I NAZWISKO:  TELEFON:  

STANOWISKO:  E-MAIL:  

2. DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA: 

IMIĘ I NAZWISKO:  TELEFON:  

STANOWISKO:  E-MAIL:  

3. DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA: 

IMIĘ I NAZWISKO:  TELEFON:  

STANOWISKO:  E-MAIL:  

4. DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA: 

IMIĘ I NAZWISKO:  TELEFON:  

STANOWISKO:  E-MAIL:  

5. DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA: 

IMIĘ I NAZWISKO:  TELEFON:  

STANOWISKO:  E-MAIL:  

 

DANE DO WYSTAWIENIA  FAKTURY: 

PEŁNA NAZWA FIRMY:  
NIP:  

FAX:  

ULICA I NUMER:  MIEJSCOWOŚĆ  

I KOD: 
 

 

DANE OSOBY DOKONUJACEJ ZGŁOSZENIA: 

IMIĘ I NAZWISKO: TELEFON: E-MAIL: 

 

ŁĄCZNY KOSZTY SZKOLENIA/ ZAMÓWIENIA: UWAGI: 

PRZEKAŻĘ NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU 
UCZESTNICTWA W SZKOLENIU  

W KWOCIE: 

  

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Wysłane zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym. 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub 
telefonicznej. Niedokonanie wpłaty przed szkoleniem nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie 
do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu 
Zgłaszający zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zwróci wpłaconą opłatę za 
szkolenie. Potwierdzenie realizacji szkolenia wysyłamy na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail na 7 dni przed terminem szkolenia. Organizator 
zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REALIZACJI ZGŁOSZENIA 

DLA FUNDACJI PROMOCJI EDUKACYJNEJ ORYLION 

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Promocji Edukacyjnej Orylion w celu: dokonania 

zgłoszenia na webinarium; organizacji uczestnictwa w szkoleniu online, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności 

rozliczeniowych.  

         Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko. 

Wymienione dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie 

dłuższy, niż jest to niezbędne do wskazanych celów, w których dane te są przetwarzane.  

 

Zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: 

biuro@orylion.pl . Brak wyrażenia zgody uniemożliwi realizację wskazanych w treści zgody celów (udział w webinarium).  

 
 
 
 

………………………………………    …………………………………………   ………………………………………    …………………………………… ……………………………………    
       (podpis uczestnik 1)               (podpis uczestnik 2)              (podpis uczestnik 3)              (podpis uczestnik 4)           (podpis uczestnik 5) 
 
  
 

 

Informacje dot. RODO: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, 

że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion z siedzibą:  w Lublinie 20-824 przy al. Warszawskiej 

102, posiadającą nr NIP: 712-288-20-45. 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej 

biuro@orylion.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora 

Państwa dane będą przetwarzane w celu: o wykonania zawartej umowy na realizację szkolenia online - uczestnictwa w webinarium (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), o wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością 

przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z przepisami podatkowymi), o w celu dochodzenia 

ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), o wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, 

badania potrzeb szkoleniowych Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: o osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy, o podmioty, którym 

Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów; 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3:  w związku z 

realizacją zawartej umowy na realizację szkolenia, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń 

Przetwarzane są Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych:  

• imię i nazwisko,  

• stanowisko, 

• adres e-mail,  

• numer telefonu. 

Posiadają Państwo 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;  

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych 

narusza przepisy RODO; 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter 

dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – brak możliwości uczestnictwa w 

szkoleniu. 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………                                                                                                                                                    
………………………………………………………… 
                    Miejsce, dnia                                                                                                                   Pieczęć firmy i podpis osoby decyzyjnej 
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