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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Temat Płaca minimalna w Europie - pora na Francję 

Termin (proszę 

zaznaczyć wybrany 

termin i lokalizację) 

19.07.2016 WARSZAWA 

Hotel Sound Garden Hotel ul. Żwirki i Wigury 18 

20.07.2016 POZNAŃ  

Grand Royal Hotel ul. Głogowska 358 a 

 

Imię i nazwisko, stanowisko  

Nr telefonu  

Mail  

Nazwa firmy  

Adres firmy  

NIP  

Uwagi  

 
Formularz ten jest oficjalnym zgłoszeniem na szkolenie.  Jego wypełnienie i wysłanie jest podstawą do udziału  

w szkoleniu. Formularz należy przesłać na adres: ppietrasina@ocrk.pl lub fax 33 470 06 01. Jedna firma może zgłosić 

maksymalnie dwie osoby, każdą na oddzielnym formularzu. Szkolenia dedykowane są dla firm transportowych 

posiadających samochody powyżej 3,5t. 

 
Uczestnik może się wycofać z udziału w szkoleniu w formie pisemnej (e-mail, faks), na 7 dni roboczych (tj. od pon. do pt.) przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie 
niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia. 
 

 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz.U. 2014 poz. 1182) 
informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest OCRK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej OCRK) z 
siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Karpacka 24/U2c, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego pod numerem KRS 0000599829, NIP 5472148876, Państwa 
dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania i przeprowadzenia przez OCRK szkolenia związanego z niniejszym zgłoszeniem i 
nie będą udostępniane innym odbiorcom. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody Państwa dane będą przetwarzane także w przyszłości w celu 
informowania o działalności statutowej administratora danych osobowych oraz szkoleniach i usługach przez niego świadczonych.  

      
TAK

  
NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OCRK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 
(dalej OCRK) z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Karpackiej 24 lok. U2C, 43-300 Bielsko-Biała w celach marketingowych, w szczególności w 
celu informowania mnie o szkoleniach i usługach świadczonych przez OCRK z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Karpackiej 24 lok. U2C, 43-
300 Bielsko-Biała, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1182 ) oraz ustawą 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 1422). 

 

 

………………………………………………………………………………..   …………………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data, podpis uczestnika      Pieczęć firmowa 

mailto:ppietrasina@ocrk.pl

