
os. Sikorskiego 52 

44-240 ŻORY 

woj. śląskie 

tel. 32 4350306 

fax  32 4350326 

P O L A N D   

                   

 
ŻORSKA IZBA GOSPODARCZA   e-mail: biuro@zorig.zory.pl   www.zorig.zory.pl   

NIP: 651-15-61-180, REGON: 276668050 
ING Bank Śląski S.A. 61 1050 1344 1000 0090 3027 4238  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

formularz prosimy wysłać pocztą elektroniczną na adres:  biuro@zorig.zory.pl  
 

INFORMACJE O SZKOLENIU 

Temat: Polski Ład w ujęciu kadrowym – zmiany od lipca 2022. 

Termin: 20.06.2022 r., godz. 9:00 

Miejsce:  Os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory 

Cena za osobę: 
Dla Członków Żorskiej Izby Gospodarczej: szkolenie BEZPŁATNE dla 1 osoby, 
każda kolejna osoba z firmy: 150,00 zł netto. 
Dla pozostałych uczestników: 350,00 zł netto 

 

DANE UCZESTNIKÓW 

Imię i nazwisko:  

Imię i nazwisko:  

Imię i nazwisko:  

 

DANE FIRMY / INSTYTUCJI (zgłaszający) [dane do faktury] 

Nazwa:  

Adres:  

NIP:  

E-mail:  

Telefon:  

 

1. Przesłanie zgłoszenia stanowi podstawę do wpisania na listę 
uczestników szkolenia. 

2. Formularz zgłoszeniowy jest wiążącą umową zawartą 
pomiędzy Żorską Izbą Gospodarczą a Zgłaszającym. 

3. Zajęcia w ramach szkolenia odbywać się będą w Żorach na os. 
Sikorskiego 52. 

4. Żorska Izba Gospodarcza zastrzega sobie prawo do 
ewentualnej zmiany terminu szkolenia. W przypadku 
zaistnienia takiej wyjątkowej sytuacji, każdy z uczestników 
zostanie powiadomiony. 

5. Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, 
zaświadczenie ukończenia szkolenia. 

6. Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia 
od zapłaty pełnej kwoty należności. 

7. Upoważniamy Żorską Izbę Gospodarczą do wystawienia 
faktury VAT bez naszego podpisu. 

8. Potwierdzamy, że zgłoszone na szkolenie osoby zostały 
zapoznane z niżej zamieszczoną klauzulą informacyjną. 

9. Zapoznaliśmy się oraz akceptujemy warunki uczestnictwa 
w szkoleniu wymienione powyżej. 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych 
osobowych przez Żorską Izbę Gospodarczą z siedzibą w Żorach 
(44-240) na os. Sikorskiego 52 oraz podmioty powiązane 
organizacyjnie w celach związanych z organizacją 
i przeprowadzeniem szkolenia oraz wydaniem zaświadczeń. 

 
 
 
 

   

(miejscowość i data)  (podpis zgłaszającego oraz pieczęć firmowa) 
 

Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku Żorska Izba Gospodarcza informuje, że: 

(a) Administratorem danych osobowych jest Żorska Izba Gospodarcza z siedzibą w Żorach adres: os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory, tel. 32 43 50 306, e-mail 
biuro@zorig.zory.pl. 

(b) Żorska Izba Gospodarcza nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. 
(c) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia, a także w celach marketingowych.  
(d) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, danych kontaktowych. 
(e) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
(f) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
(g) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 
(h) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia p rzetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
(i) Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o  którym mowa w art. 22. 
(j) Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. 
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