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……………….………………….., dnia ………………………….. 

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

       DANE FIRMY   

NAZWA BANKU (FIRMY) 
(dane do faktury) 

 

 
 
 
 
 
 

Adres  
 

NIP  

Telefon i Fax  

Osoba do kontaktu 
 
 

e-mail do 

osoby kontaktowej 
 

DANE SZKOLENIA 

Temat  

Termin  

Lista 
zgłaszanych 

Pracowników 

Imię i nazwisko Stanowisko E - mail / Telefon 

1.    

2.    

3.     

Opcje 
dodatkowe 

Noclegi 
Szkolenie z noclegiem:  ☐ 

Szkolenie bez noclegu:  ☐ 

 
Zakwaterowanie 

Wypełnić w przypadku wyboru szkolenia z noclegami 

Pokój dwuosobowy z innym uczestnikiem:  ☐ 

                            Pokój jednoosobowy  ☐ 

 
Termin przyjazdu na szkolenie 

Wypełnić w przypadku wyboru szkolenia z noclegami 

Przyjazd w przeddzień szkolenia (1 nocleg):  ☐ 

 Przyjazd w przeddzień szkolenia (2 noclegi):  ☐ 

Przyjazd w dniu szkolenia (1 nocleg):  ☐ 

Koszt szkolenia wynosi: ……………………………………………..……………………………………… brutto 

Koszty udziału w szkoleniu: ……………………………………………..……………………………………… brutto 
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 § 1 

Nadesłane zgłoszenia traktujemy jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie uprawniało BSB 
Placówkę Kształcenia Ustawicznego w Bydgoszczy do wystawienia rachunku. 

 

 

§ 2 
Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) bądź telefonicznie najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem 
lub konferencji. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych 
w wysokości 50% stawki obowiązującej za szkolenie. 

Nieobecność na szkoleniu lub konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty. 

 

 

§ 3 
Należność za szkolenie płatna przelewem (na konto Szkoły) lub gotówką (w kasie Szkoły) po zakończeniu 
szkolenia, po otrzymaniu rachunku opatrzonego podpisem elektronicznym. 

E-dokument zostanie wysłany z adresu Szkoły: szkolenia@bsb.bydgoszcz.pl na adres Odbiorcy (Kontrahenta): 

 

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

Adres e-mail Odbiorcy  
( adres elektroniczny do odbierania E-dokumentów) 

 

 

§ 4 
Potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu zostanie potwierdzone na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia 

(fax, e-mail). W przypadku braku potwierdzenia szkolenia w podanym czasie przez BSB Placówkę Kształcenia 
Ustawicznego w Bydgoszczy prosimy o kontakt:  

tel. +48 (52) 324-02-74, +48 (52) 373-51-80, e-mail: szkolenia@bsb.bydgoszcz.pl 
 

 

§ 5 
Zgłaszający oświadcza, iż:* 

1. Dane osobowe umieszczone w formularzu zgłoszenia są zgodne z prawdą i zostały zebrane  
z poszanowaniem prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa dotyczącego ochrony 
danych osobowych. 

2. Dane osób, które umieszczono w  formularzu zgłoszenia zostały udostępnione Bydgoskiej Szkole Bankowej 
– Placówce Kształcenia Ustawicznego w Bydgoszczy w celu realizacji szkolenia oraz wydania zaświadczenia 
o jego ukończeniu. 

3. Dane osób, które umieszczono w formularzu zgłoszenia zostały poinformowane o tożsamości 
administratora danych oraz o zasadach przetwarzania przez niego danych, za pomocą klauzuli o poniższej 
treści: 

 

mailto:szkolenia@bsb.bydgoszcz.pl
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Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia szkolenia, do którego 
uczestnictwa zostaliście Pan/Pani zgłoszeni, organizowanego przez Bydgoską Szkołę Bankową – Placówkę 
Kształcenia Ustawicznego w Bydgoszczy, która podlega przepisom ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), prowadzonego przez Szkołę oraz na 
potrzeby wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnego z rozporządzeniem MEN z dnia 18 
sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632). Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych  
jest art. 6 ust. 1 lit. (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), 
czyli jest to niezbędne do realizacji umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem.  
 
Bydgoska Szkoła Bankowa – Placówka Kształcenia Ustawicznego w Bydgoszczy będzie przetwarzać Państwa 
dane osobowe w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług 
szkoleniowych do czasu:  

 zakończenia szkolenia, w którym Państwo uczestniczą,  

 wydania zaświadczenia o jego ukończeniu,  
a po tym czasie w celach archiwalnych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,  
aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.  
 
Podanie danych w formularzu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przygotowania i wydania 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia MEN.  
 
Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Bydgoska Szkoła Bankowa – Placówka Kształcenia 
Ustawicznego w Bydgoszczy. Aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej: 
www.bsb.bydgoszcz.pl. Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u administratora w chwili 
udzielenia niniejszej zgody jest Anna Kubiak - Zastępca Dyrektora, z którą można skontaktować się drogą poczty 
elektronicznej: a.kubiak@bsb.bydgoszcz.pl. 
 
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – 
żądania zaprzestania przetwarzania danych, ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak 
również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w 
zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie 
będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji 
międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również 
procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bydgoską Szkołę Bankową – Placówkę 
Kształcenia Ustawicznego w Bydgoszczy w celu realizacji szkolenia oraz wydania zaświadczenia o jego 
ukończeniu. * 
 

 

 

   
Data  Pieczęć/Podpis osoby upoważnionej 

 w imieniu Strony zgłaszającej 
 
 

Wypełnioną kartę prosimy przesłać na adres e-mail: szkolenia@bsb.bydgoszcz.pl 
 
 
 

*Brak zgody oznacza brak otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

mailto:a.kubiak@bsb.bydgoszcz.pl
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA OTRZYMYWANIE  
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ INFORMACJI O RABATACH I AKTUALNEJ OFERCIE  

ORAZ MATERIAŁÓW MARKETINGOWO-INFORMACYJNYCH 
 

Bydgoska Szkoła Bankowa - Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedziba w Bydgoszczy może 

również przetwarzać dane osobowe w celu realizacji szkoleń jako administrator danych osobowych  

w postaci działania w zakresie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.  

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje związane z organizacją szkoleń  

przez Bydgoską Szkołę Bankową - Placówkę Kształcenia Ustawicznego w Bydgoszczy prosimy  

o wyrażenie poniższej zgody na otrzymywanie informacji telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

Wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne, jednak konieczne, by Szkoła mogła przekazywać Państwu 

materiały o charakterze marketingowo-informacyjnym z wykorzystaniem elektronicznych środków 

komunikacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia poniższej 

zgody Szkoła będzie przetwarzała Państwa dane osobowe również po zakończeniu szkolenia, w którym 

będą Państwo uczestniczyć i wystawieniu zaświadczeń jego ukończenia,  

aż do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia,  

a po tym czasie jedynie w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym 

procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają 

Państwo prawo do wycofania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane 

przez Szkołę w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność 

przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem tej zgody. 

Telefon: 

(    )          

 Kierunkowy   

Adres e-mail: 

                    

 

 
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach 

i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych, od Bydgoskiej Szkoły 

Bankowej - Placówki Kształcenia Ustawicznego w Bydgoszczy 85-312, ul. Szubińska 32, NIP 953-

245-93-82, organu prowadzącego placówkę kształcenia ustawicznego na podany powyżej adres 

poczty elektronicznej. 

 
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach 

i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych, od Bydgoskiej Szkoły 

Bankowej - Placówki Kształcenia Ustawicznego w Bydgoszczy 85-312, ul. Szubińska 32, NIP 953-

245-93-82 organu prowadzącego placówkę kształcenia ustawicznego na podany powyżej  numer 

telefonu. 

 

….……………………………………………… 
data i podpis użytkownika adresu e-mail lub numeru telefonu 

  
 Wypełnioną kartę prosimy przesłać na adres e-mail: szkolenia@bsb.bydgoszcz.pl 


