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Formularz zgłoszenia na DZIEŃ OTWARTY AVENHANSEN® Sp. z o.o. 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, wydrukowanie oraz przesłanie podpisanej kopii na adres: 

szkolenia.otwarte@avenhansen.pl 

Kraków, 12.09.2018 

 
Łączny koszt uczestnictwa  

Dane firmy (zgłaszający) 
Nazwa firmy  

NIP  

Adres  

Miasto  

Kod pocztowy  

Telefon  

Dane osoby kontaktowej 
Imię i nazwisko  

Stanowisko  

Telefon  

E-mail  

Lista osób zgłoszonych na szkolenie (imię i nazwisko – stanowisko, adres e-mali, numer telefonu) 
1  

2  

3  

4  

Oświadczam, że Zgłaszający zobowiązuje się do zapłaty należności w wysokości ………………..……… PLN przed Dniem Otwartym 

na konto nr 57 1140 2004 0000 3502 7574 4387 w: mBank S.A. 

 

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

Miejscowość, data,       pieczątka, podpis osoby upoważnionej 
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Pola obowiązkowe: 
 
Akceptuję Regulamin Dnia Otwartego znajdujący się na stronie internetowej pod linkiem: 
https://szkolenia.avenhansen.pl/dzien-otwarty-avenhansen-regulamin.html 
 

1. Mając na uwadze postanowienia 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; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO Zgłaszający 
oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy i 
które przekazał AVENHANSEN Sp. z o.o., zwanego dalej Administratorem. 

2. Zgłaszający oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, do których 
zobowiązany jest Administrator, wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały przez niego 
udostępnione Administratorowi, w celu realizacji niniejszej Umowy. 

3. Administrator wskazuje na niezbędne elementy obowiązku informacyjnego celem przekazania ich treści 
przez Zgłaszającego osobom, których dane osobowe zostały Administratorowi udostępnione w związku 
z realizacją niniejszej Umowy, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, przy uwzględnieniu art. 14 ust. 5 pkt a) 
RODO: 

a) osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u 
Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@avenhansen.pl; 

b) udostępnione Administratorowi dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym 
związanych z zawarciem i wykonaniem umowy szkoleniowej. Podstawą przetwarzania danych 
osobowych jest prawnie uzasadniony interes Zgłaszającego, a także prawnie uzasadniony 
interes Administratora, któremu dane zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest 
możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.  

c) Administrator przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko 
oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Zgłaszającego; 

d) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów 
powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom 
usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego, firmom kurierskim i pocztowym; 

e) dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora odnoszących się do realizacji zawartej umowy, stanowiących podstawę tego 
przetwarzania, przez okres związany z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, jak również w 
celach archiwizacyjnych nałożonych przepisami prawa, w tym odnoszącymi się do systemu 
zarządzania jakością szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – 
Szkoleniowych (MSUES) oraz realizacji szkoleń dofinansowanych przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o.  
z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu e-mail zgodnie  
z  art. 6 usta. 1 pkt a) 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 uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”  
w celach marketingowych, związanych z przygotowywanymi ofertami szkoleniowymi. 
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Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:  
1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych 

na podstawie zgody jest w pełni legalne. 
2. Administratorem danych osobowych jest Spółką pod nazwą: AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie 30-053, przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283988, posiadającą nr 
NIP: 677-229-50-62, nr REGON 120496904, kapitał zakładowy w wysokości: 119.000 zł; adres 
korespondencyjny: ul. Podłącze 31, 30-218 Kraków 

3. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora 
jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@avenhansen.pl  

4. Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:  
a. współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym dostawcom usług 

teleinformatycznych, sprzętu technicznego, archiwizacyjnych, utylizacji dokumentacji oraz sprzętu 
elektronicznego, firmom kurierskim i pocztowym; 

b. podmiotom zewnętrznym na podstawie przepisów prawa, w tym odnoszącym się do systemu 
zarządzania jakością szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych 
(MSUES) oraz realizacji szkoleń dofinansowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP). 

5. Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania lub wycofania zgody. 
6. Przysługuje mi, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, prawo dostępu do treści podanych przeze mnie 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w zgodzie jest dobrowolne, jednakże konieczne do 
przesłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz dalszego kontaktu związanego z ofertą szkoleniową. 

 

Pola nieobowiązkowe: 
Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent. 

 

 

 

PRZYZNAMY CI 

200 zł 
RABATU NA KAZDE NASZE SZKOLENIE 

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty 
elektronicznej. 

 
 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów. 

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

Miejscowość, data,       pieczątka, podpis  
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