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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Szkolenie: STOSOWANA ANALIZA ZACHOWANIA

Kurs III stopniowy terapii behawioralnej    

1 Dane Kandydata *dane proszę wpisać DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

D D M M R R R R

Miejscowość:

Adres:

Kod pocztowy: -

I stopień: 15-16.01.2022r. - II stopień: 05-06.02.2022r. - III stopień: 12-13.03.2022r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna.
Dane osobowe i kontaktowe uczestnika kursu są niezbędne do wystawienia zaświadczenia o przeszkoleniu.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podstawą prawną uprawniającą do pozyskania danych
osobowych jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).
Informacje są pozyskiwane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Dz.U. UE - Seria L Nr 119 z 4 maja
2016 roku (RODO). Administratorem danych jest Fundacja HIC ET NUNC. Dane osobowe są
przechowywane przez okres 5 lat. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że taki obowiązek
wynika z przepisów prawa.
Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) ich sprostowania,
c) ograniczenia przetwarzania, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, e) wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
Nieprzekazanie danych skutkuje odmową wystawienia „Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia”.

Data: Czytelny podpis:

2 Płatność za szkolenie

Adres e-mail:

Szkolenie płatne: 

450 zł 
poszczególne stopnie Kursu (w przypadku 
realizowania w formie zdalnej - 400zł)

1350 zł
całość (możliwość płatności w ratach)

Prosimy o dokonanie przelewu na dane:

Fundacja HIC ET NUNC
ul. Goździkowa 11, 35-604 Rzeszów
Nr konta bankowego:

15 1540 1131 2113 0004 7281 0001 (BOŚ Bank)

Tytułem:
Szkolenie: SAZ - Imię, nazwisko, 
data szkolenia, stopień

*Osoby zapisane na szkolenie zobowiązane są do dokonania 

płatności najpóźniej do 3  stycznia 2022r. za I stopień 

oraz za II stopień do 24 stycznia 2022 r., a za III stopień 

do 28 lutego 2022 r.  

Zaznacz, jeśli w przyszłości chcesz otrzymać informacje na adres email o naszych szkoleniach.

3 Zgoda na otrzymywanie informacji o szkoleniach

Telefon:

Proszę o wystawienie Faktury Vat *(Faktura Vat wyłącznie dla zgłoszeń płatnych przez firmę lub placówkę oświatową!)
Zaznaczyć

X

Zaznaczyć

X

NIP:Dane firmy lub placówki oświatowej


