KARTA ZGŁOSZENIOWA
PORTALU SZKOLENIOWEGO WWW.CZASNABHP.PL
Zgłaszam:

Pełna nazwa firmy (dane do faktury)
Ulica
(nr
budynku/nr
lokalu)
nip

kod pocztowy

miejscowość

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż dane na fakturze)
Imię i nazwisko/nazwa firmy
Ulica
(nr
budynku/nr
lokalu)

kod pocztowy

miejscowość

Tabela 1

na następujący rodzaj szkoleń:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaj szkolenia

Liczba
uczestników

szkolenie wstępne bhp dla stanowisk
administracyjno-biurowych*
szkolenie wstępne bhp dla stanowisk
robotniczych*
szkolenie okresowe bhp dla stanowisk
administracyjno-biurowych
szkolenie okresowe bhp dla stanowisk
robotniczych*
szkolenie okresowe bhp dla stanowisk
inżynieryjno-technicznych
szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i
osób kierujących pracownikami
szkolenie okresowe bhp dla stanowisk
administracyjno-biurowych w j. angielskim
szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i
osób kierujących pracownikami w j.
angielskim

Lp.

Rodzaj szkolenia

9.

szkolenia okresowe bhp dla kadry
medycznej
szkolenia okresowe bhp dla grona
pedagogicznego
szkolenia okresowe bhp dla dyrektorów
szkół
szkolenia okresowe bhp dla
przedstawicieli handlowych
szkolenia okresowe bhp dla
pracowników służby bhp
szkolenie z prowadzenia metodyki
instruktażu stanowiskowego
szkolenie z zakresu udzielania pierwszej
pomocy
szkolenie z zakresu ochrony
przeciwpożarowej

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Liczba
uczestników

*zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Pracy z dnia 16.03.2020 r., UNP:GIP-20-19263, GIP-GNN.50.2.2020.1.

Tabela 2

następujących pracowników:

Imię**

Lp.

Nazwisko**

Data urodzenia**

Indywidualny adres email**

Nr szkolenia
zgodnie z lp.
z tabelą „2”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tabela 3

**podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania indywidualnego dostępu do platformy szkoleniowej
oraz przesłania login i hasła na wskazane adresy email. W przypadku braku chęci podania danych we wskazany sposób należy
wypełnić „Kartę zgłoszenia” indywidualnie.
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Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem sklepu internetowego znajdującym się na portalu szkoleniowym
www.czasnabhp.pl oraz cennikiem za wybrane szkolenia. Zobowiązuje się do niezwłocznej opłaty faktury za dokonaną
transakcję zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze oraz cennikiem podanym na portalu szkoleniowym
www.czasbhp.pl.

pieczęć firmy

podpis osoby upoważnionej

Dotyczy uczestników szkolenia:
Polityka prywatności ochrona danych osobowych
1.
2.
3.
4.
5.

a.
b.
6.
a.
b.
9.
10.

11.
12.
13.

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest
Usługodawca – "Synergia BHP Krzysztof Wolski”, ul. Urocza 16,65-388 Zielona Góra.
Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do
ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
W trakcie składania Zamówienia Klienci posiadający konto w sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania
wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres
kontakt@czasnabhp.pl. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144,
poz. 1204 ze zm.). W zależności od metody i celu ich pozyskania, zbierane są następujące rodzaje danych:
osobowe: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, adres korespondencji, nip, stanowisko służbowe, nr telefonu, adres email,
ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnienia, że
zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem (Kodeks pracy – Dz. U. nr 2018 poz. 917 z póz. zm.; rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 180 poz.1860 r. z późn. zm.),
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane
poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.
Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy
jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych, statystycznych lub wynikających z przepisów prawa. W celu
zapewnienia odpowiedniej jakości usług naszym Klientom dane dotyczące szkoleń z zakresu bhp przechowywane są przez okres 6
lat.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża
Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przepisy krajowe, których wejście w życie jest wymuszone zmianą prawa na poziomie
europejskim (RODO) określą szczegółowo, kto będzie prawnym następcą GIODO.
Potwierdzam zapoznanie się z „Polityką prywatności ochrony danych osobowych”

Lp.

Imię

Nazwisko

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tabela 4
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