
 

Biblioteka Analiz Sp. z  o.o. 
ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416,  00-048 Warszawa 

tel.: 22 828 36 31, www.rynek-ksiazki.pl 
 
 

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu:  
 

Wariantywność interpunkcyjna a uporządkowanie tekstu. Zdania złożone 

- szkolenie online 

 
Warszawa, 30 czerwca 2020 r. 

 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy odesłać na adres: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl  
lub ewa@rynek-ksiazki.pl  

 

ZGŁASZAJĄCY: 
 

Nazwa firmy (dane do faktury): ...................……………………………………………………………………… 

Adres: ...................................………………………………………………………………………………………………… 

NIP:  …………………………………………………………………...................................… 

Osoba do kontaktu:  ...................................…….......................……….……………  

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

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………… 
 

Zgłaszam następujące osoby do udziału w szkoleniu: 

Imię i Nazwisko Adres e-mail Telefon 
   

   

   

 
 
Cena za udział w szkoleniu wynosi: 
 

1. 450 zł od 1 osoby (+ 23 proc. VAT) 
2. przy zgłoszeniu 3 lub więcej osób - 400 zł + 23 proc. VAT od osoby 

 
Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia w formie 
pdf. 
 
Upoważniam Bibliotekę Analiz Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
Wyrażam ZGODĘ na otrzymywanie ofert szkoleń organizowanych przez Bibliotekę Analiz TAK/NIE  - 
(niepotrzebne skreślić) 
                   

                                                                                                     ............................................................ 
                                                                                                               (pieczęć firmowa, data i czytelny podpis)  
 
Na podstawie wypełnionego i odesłanego formularza wystawimy Państwu fakturę VAT.  Wpłaty prosimy dokonywać 
na konto: 59 1750 0012 0000 0000 3724 7138 - z dopiskiem „Opłata za udział w szkoleniu”. 



 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informujemy, że:  

a. administratorem przesłanych danych osobowych jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie 00-048, ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 

b. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji szkoleń, w których wyrazili Państwo chęć udziału 
(wystawienie faktury, kontakt w celach organizacyjnych, wystawienie certyfikatu uczestnictwa) oraz w 
celu przekazania Państwu informacji o innych szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Analiz Sp. z 
o.o. - o ile wyrażą Państwo na to zgodę. 

c. Odbiorcą Państwa danych osobowych (imię, nazwisko , nazwa firmy, jaką Państwo reprezentujecie) 
mogą być osoby prowadzące szkolenia, z którymi administrator współpracuje w zakresie realizacji 
szkoleń.  

d. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy (szkolenia w którym 
Państwo wyrazili chęć udziału) oraz przez okres oferowania usług marketingowych (oferty szkoleń) - o 
ile wyrażą Państwo zgodę na ich otrzymywanie. 

e. osoby wypełniające formularz mają prawo do:  
- dostępu do przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  
- sprostowania danych zgodnie z art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.,  
- ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.,  
- sprzeciwu zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r.  
oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

f. podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w szkoleniach. 


