
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W FORMIE DOSKONALENIA 

W PRZYPADKU FAKTURY WYSTAWIANEJ NA SZKOŁĘ / PLACÓWKĘ, WYMAGANA JEST AKCEPTACJA DYREKTORA 

Nazwa i termin szkolenia / warsztatu:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko:  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy: 
……………………………………………………………………………………………………………................. 

E-mail: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce pracy: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Nabywca:  
 Faktura na Powiat / Gminę / Placówkę  

 Faktura na osobę prywatną 

 Nota księgowa/ Powiat  

 

Szczegółowe dane do faktury: proszę wpisać adres siedziby i NIP Powiatu / Gminy / Placówki  

(w przypadku faktury na osobę prywatną, proszę podać adres prywatny):  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

Formularz należy wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać na adres: 

biblioteka.trzebnica@wp.pl , w temacie wpisując ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE lub wydrukować, 

wypełnić, podpisać i doręczyć organizatorowi formy doskonalenia. 

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia: 

1. Podpisanie niniejszego formularza jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności. W tytule 

przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz nazwę formy doskonalenia. 

Wpłaty nie będą przyjmowane w placówce. 

2. Rezygnacja z uczestnictwa w formie doskonalenia jest możliwa najpóźniej na 3 dni robocze przed datą 

rozpoczęcia szkolenia. W przypadku powiadomienia na mniej niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia 

szkolenia osoba, która zgłosiła się na szkolenie ponosi pełne koszty szkolenia. 

3. Płatności należy dokonywać na konto: BS 54 9591 0004 2001 0010 0931 0002 

 Proszę o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

dokumentu, znajdującym się na tablicy ogłoszeń Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-

Programowego w Trzebnicy oraz na stronie internetowej http://podmp-trzebnica.pl 

pieczęć i podpis dyrektora1                                              data i podpis uczestnika szkolenia 

 

                                                           
1 wymagane w przypadku przejęcia zobowiązania zapłaty za szkolenie przez placówkę   

mailto:biblioteka.trzebnica@wp.pl
http://podmp-trzebnica.pl/


RODO - Obowiązek informacyjny 

W związku z Rozporządzeniem 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej PL) 

informuję, że zgodnie z art. 13: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNO-PROGRAMOWEGO W TRZEBNICY  

– reprezentowany przez p. o. Dyrektora Sebastiana Węgrzynowskiego 

ul. Nowa 1, 55-100 Trzebnica 

tel. 71 738 10 22, e-mail: podmp@powiat.trzebnica.pl 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Izabela Żmuda 

tel. 696 063 927 

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i 

ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego 

b) art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji formy szkoleniowej w 

przypadku wyrażonej zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej 

c) art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu wystawienia rachunku po 

zrealizowaniu formy szkoleniowej w przypadku danych do rachunku 

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi, a w 

przypadku wizerunku publikowanego na stronie internetowej nie dłużej niż dwa lata lub do momentu 

wycofania zgody 

5. Posiada Pan/Pani: 

a) prawo dostępu do treści danych osobowych 

b) prawo do sprostowania danych osobowych 

c) w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej 

zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez 

administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. 

8. Podanie danych osobowych w przypadku realizowania form szkoleniowo-warsztatowych jest wymogiem 

ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w., a w przypadku wyrażonej 

zgody dobrowolne. 
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