
 

Kontakt: 662-920-902, e-mail:szkolenia@irpbb.pl 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
Proszę odesłać  na maila szkolenia@irpbb.pl 

 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:  
Administratorem Danych Osobowych jest IRP Inwestycje – Rozwój – Personel Spółka z.o.o. z siedzibą Bielsku-Białej 
ul. Siewna 12/29, 43-300 Bielsko-Biała. 
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych osobowych w celu:  
- organizacji szkolenia i jego rozliczenia w oparciu o Państwa zainteresowanie naszą ofertą (art.6.ust. 1pkt. b i c RODO) 
gdy to konieczne dane mogą być przetwarzane:  
- w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur, 
dowodów sprzedaży, innych dokumentów księgowych, zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna art. 6 
ust. 1 lit. c RODO);  
- w celu dochodzenia roszczeń, windykacji, w celach dowodowych, w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio, 
będących realizacją naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt F RODO); a w zakresie wykraczającym w oparciu o Państwa dobrowolną 
zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a),  
UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH  
Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych,  ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Realizacja poszczególnych uprawnień zależeć będzie od przepisów szczególnych.  Pełny 
obowiązek informacyjny znajduje się pod adresem:  irpbb.com.pl w zakładce RODO. 
 

WARUNKI REZYGNACJI ZE SZKOLENIA: Rezygnacja ze szkolenia webinarnego musi nastąpić w formie pisemnej, nie później 
niż 3 dni robocze przed datą szkolenia webinarnego. Rezygnacja w terminie późniejszym, jej brak lub nie uczestniczenie  
w szkoleniu webinarnym   nie zwalnia od uiszczenia faktury w pełne wysokości. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych Spółki IRP zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18.07.2002r. 
□ TAK  □ NIE 
Zapoznałam/em się i akceptuję powyższe warunki                                                    Podpis osoby upoważnionej           

Temat: 
 

  

DANE DO FAKTURY: 

Nabywca: 

 
 

 
Odbiorca: 

 
 

e-mail, na który ma być wysłana faktura 
 

DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW 

Imię i nazwisko Stanowisko 
e-mail uczestnika szkolenia, 

pod którym będzie 
dostępny 

Telefon uczestnika 
szkolenia 

 
 

   

 
 

   


