FORMULARZ REJESTRACYJNY
po wypełnieniu, podpisaniu i zaparafowaniu pierwszej strony, zeskanuj Formularz i wyślij mailem
na adres email: bok@szkolenia-bhp24.pl zaś oryginał prześlij pocztą na adres: Michał Stolarczyk, ul.
Księdza Siemaszki 27a/15, 31-207 Kraków
DANE FIRMY
Nazwa firmy
Adres firmy
NIP
REGON
KRS
Osoba uprawniona do
odbioru faktur VAT
Numer telefonu ww.
osoby
DANE KOORDYNATORA WSPÓŁPRACY POSIADAJĄCEGO UPRAWNIANIE DO
ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ WSTĘPNYCH i OKRESOWYCH z ZAKRESY BHP
Imię i Nazwisko
Email (login do Panelu
Klienta)
Hasło tymczasowe
Numer telefonu
Potwierdzam, że:

 Akceptuję „Regulamin serwisu www.szkolenia-bhp24.pl” z dnia 2018-05-25
 Posiadam uprawnienia do organizowania szkoleń wstępnych i okresowych BHP oraz znam
obowiązki spoczywające na organizatorze szkoleń na podstawie obowiązujących przepisów

 Przesyłam mailem logo firmy w formie pliku .jpg w formacie wysokość: 46px, z prośbą o
dodanie go do platformy

 Wyrażam

zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji nt. nowych produktów
(szkoleń) wprowadzanych do oferty serwisu

 Potwierdzam zapoznanie się i akceptację poniższych informacji:
- Usługodawca jest administratorem danych osobowych Partnera uzyskanych przez Usługodawcę
w związku z wykonaniem umów o których mowa w Regulaminie.

E: bok@szkolenia-bhp24.pl
A: Michał Stolarczyk, ul. Ks. Siemaszki
27°/15, 31-207 Kraków

-

-

Dane osobowe Partnerów przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych za
pośrednictwem Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Dane osobowe Partnerów mogą
być również przetwarzane przez Usługodawcę dla celów statystycznych, archiwizacyjnych, oraz w
celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówień składanych za pośrednictwem
Usługodawcę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także po wyrażeniu na to uprzedniej
zgody w celu informowania Partnerów o nowych produktach, tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
Podanie przez Partnera osobowych jest konieczne dla założenia Panelu Klienta, a także dla
możliwości korzystania z jego funkcjonalności oraz dla składania za jego pośrednictwem
zamówień.
Usługodawca będzie przetwarzać dane osobowe Partnerów przez cały czas istnienia Panelu
Klienta w Serwisie, przez okres realizacji zamówień, a także, w zakresie dokumentacji finansowoksięgowej przez okres pełnych pięciu lat następujących po roku, w którym Partner złożył ostatnie
zamówienie za pośrednictwem Serwisu.
Dane osobowe Partnerów przetwarzane w Serwisie są lub mogą być przekazywane innym
osobom, przy pomocy których Usługodawca świadczy usługi, takim jak firma informatyczna,
hostingodawca, firma księgowa, firma kurierska/spedycyjna, operator pocztowy.
Partner ma prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, prawo żądania ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, a w
uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Partner może
samodzielnie zmieniać swoje dane za pośrednictwem Panelu Klienta.
Partnerowi w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego dotyczącej nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych, tj.
do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Potwierdzam zapoznanie się i akceptację poniższych informacji:
- Korzystając z Serwisu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień

Twojej przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą
Polityką cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas cookies lub innych podobnych
technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób (wskazany
poniżej) lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Data, podpis, pieczątka ……………………………………………………………………………………………………………

E:bok@szkolenia-bhp24.pl
A: Michał Stolarczyk, ul. Ks. Siemaszki
27°/15, 31-207 Kraków
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