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Centrum Rozwojowe 
Systemów Automatyki

Nazwa szkolenia Termin Il. os. Cena netto Wartość netto

Polityka prywatności

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Nazwa:

Adres:

NIP:

Nazwa:

Adres:

NIP:

Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Email:

Dane firmy zgłaszającej

Osoba kontaktowa

ZGŁASZAM UDZIAŁ PODANEJ ILOŚCI OSÓB W SZKOLENIACH

Uwagi do zgłoszenia 
np. numer zamówienia, inny adres korespondencyjny, itp.

Dane do fakturowania JEŚLI SĄ INNE OD DANYCH FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ

Wypełniony dokument prosimy przesłać do INTEX mailem (skan).

Karta zgłoszenia

Razem netto

Miejscowość, dnia

Akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniach firmy INTEX
https://www.intex.com.pl/warunki-uczestnictwa.pdf

Klauzula informacyjna
Uprzejmie informujemy, iż podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez firmę INTEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Portowej 4 w celach realizacji 

usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, składania spersonalizowanej oferty, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych, prowadzenia 
statystyk i badania satysfakcji Klientów oraz zapewniania rozliczalności na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
usługi, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w związku ze 

składaniem spersonalizowanej oferty przez firmę INTEX Sp. z o.o., do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych 
proszę się skontaktować się z nami pod adresem e-mail: intex@intex.com.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTEX Sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Portowej 4. Pani/Pana dane będą
przetwarzane w celu zapisania i realizacji Usługi rozwojowej oraz  
kontaktowania się w sprawach dotyczących usługi.

Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w

Klauzula informacyjna

Polityce Prywatności

https://www.intex.com.pl/polityka-prywatnosci/
mailto:intex@intex.com.pl
https://www.intex.com.pl/warunki-uczestnictwa.pdf
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