FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
imię i nazwisko

data urodzenia

nazwa reprezentowanej firmy (dane do faktury)

NIP / PESEL (osoba fizyczna)

ulica, nr domu / nr lokalu (dane do faktury)

kod pocztowy, miejscowość

M

e-mail

nr telefonu

data spotkania

miejsce spotkania

rozmiar odzieży roboczej

Czy należysz do programu „Sopro wspiera Glazurników”?

L

XL

XXL

tak

nie

Niniejszym, zgłaszam swoje uczestnictwo w spotkaniu szkoleniowym „Akademia Profesjonalisty” (dalej zwanej „Akademią”) organizowanym przez: Sopro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa, zwanym poniżej „Organizatorem”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wiadomości tekstowych SMS zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.).
Organizator wskazuje, że :
Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
Uczestnik poprzez podpisanie niniejszego zgłoszenia oświadcza, że zapoznał się z warunkami udziału w spotkaniu szkoleniowym i wyraża zgodę na opłatę w wysokości 30 zł brutto za uczestnictwo
w Akademii. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania szkoleniowego jeśli liczba uczestników będzie mniejsza niż 10 osób. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy: 48 1240
1125 1111 0010 0044 2760 tytułem: „Akademia Profesjonalisty – tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika”.
Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne filmowanie, utrwalanie, wykorzystywanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w kraju i za granicą bez ograniczeń czasowych w formie
filmu oraz zdjęć dokumentujących spotkanie szkoleniowe organizowane w ramach programu Akademii, realizujących przedmiotowy film oraz wykonujących zdjęcia w celach reklamowych i marketingowych przeznaczonych do promowania produktów lub usług Organizatora. Oświadczam, iż zostałem poinformowany i wyrażam zgodę na udostępnianie przedmiotowego filmu oraz zdjęć zawierających
mój wizerunek poprzez wykorzystanie, utrwalanie, rozpowszechnianie, obróbkę i powielanie filmu oraz zdjęć dowolną techniką, za pośrednictwem dowolnego medium oraz dowolnym nośniku danych,
w sposób umożliwiający każdemu dostęp i jego odtworzenie w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje; jak
również w formie publicznego odtwarzania, wyświetlania i udostępniania filmu, w tym na monitorach i ekranach w miejscach sprzedaży detalicznej lub hurtowej oraz prawo do przekazywania, udostępniania i rozpowszechniania utrwalonej kopii filmu oraz zdjęć na dowolnym nośniku danych podmiotom trzecim. Przeniesienie wskazanych wyżej praw na podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej
zgody na taką czynność.

miejscowość i data

czytelny podpis

Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu +48 22 335 23 42.
Zgłoszenia przyjmujemy na adres akademia.profesjonalisty@sopro.pl.

