
Niniejszą kartę zgłoszenia prosimy o przesłanie na adres e
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TYTUŁ SZKOLENIA:   
MIEJSCE SZKOLENIA:  

TERMIN SZKOLENIA:  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i Nazwisko:  

Adres do korespondencji:  

E-MAIL:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

FIRMA / MIEJSCE PRACY  

 
  Źródło informacji o szkoleniu.: 

  Internet:   □ GOOGLE 
   Inne źródła:   □ ULOTKI 
   Rekomendacje:   □ OD TRENERA 

 
 FIRMA JEST CZŁONKIEM IGRP 

 

 

Warunki uczestnictwa: 
1. Organizatorem szkolenia jest Izba Gospodarcza Regionu Płockiego z s

774-27-86-459, KRS 0000180105, REGON: 
 
2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Iz

zgłoszenia i przesłania jej pocztą elektroniczną w terminie określonym w informacji dotyczącej szkolenia/spotkania.
Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu z IGRP. Przesłanie do 
niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy
przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).

 
3. Z zastrzeżeniem punktu 5, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego najpóźniej na 2

szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi i

 
4. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
a) lista uczestników będzie już zamknięta,
b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób,
 

5. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego 
najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

 
6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu nie pociąga za sobą żadnych obciążeń

prosi się o poinformowanie Organizatora o tym fakcie.
 
 
 
 

 
  

zgłoszenia prosimy o przesłanie na adres e-mail magdalena.matyszewska@igrp.com.pl
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 □ IGRP.COM □ FACEBOOK 
 □ PRASA □ RADIO 

 □ OD UCZESTNIKÓW □ OSOBY TRZECIE

 

 

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku
REGON: 611409070. 

est otrzymanie przez Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
i przesłania jej pocztą elektroniczną w terminie określonym w informacji dotyczącej szkolenia/spotkania.

Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym 
Przesłanie do IGRP wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy IGRP a uczestnikiem szkolenia (w 
przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych). 

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego najpóźniej na 2 dni przez terminem rozpoczęcia 
szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:  

ędzie już zamknięta, 
b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób, 

 zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu
dni przed terminem szkolenia. 

udziału w szkoleniu nie pociąga za sobą żadnych obciążeń. Zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, 
prosi się o poinformowanie Organizatora o tym fakcie. 

magdalena.matyszewska@igrp.com.pl 
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 □ EMAIL 
 □ INNE 

OSOBY TRZECIE □ INNE 

Płocku, ul. Stary Rynek 8, NIP: 

ba Gospodarcza Regionu Płockiego wypełnionej karty 
i przesłania jej pocztą elektroniczną w terminie określonym w informacji dotyczącej szkolenia/spotkania. 

Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym 
nionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją 

a uczestnikiem szkolenia (w 

dni przez terminem rozpoczęcia 
szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

nformacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia. 

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zastrzega sobie 

nia lub zmiany jego terminu, 

. Zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, 



 
7. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
 
8. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością 

Gospodarczej Regionu Płockiego nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów 
szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we 
autorskich. 

 

Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora 
siedzibą w Płocku, ul. Stary Rynek 8, 09-400 Płock, w
marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowoln
momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, ż
organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umow
a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub 
współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, 
będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy 
będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przys
prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a
do wniesienia sprzeciwu. 

 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie na
spotkań i specjalnych ofert od Izby Gospodarczej Regionu Płockiego
   

 

 

      

                …………………………………………………………………
                                   data                                                                              

 
      

 
 
 
 
 

 

Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona. 

Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością 
nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów 

szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach 

Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora – Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego z 
400 Płock, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą

marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowoln
momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostepnienie danych osobowych administratorowi w celu 
organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umow

ej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub 
współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, 

res niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej, chyba że administrator 
będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przys

nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w

otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji dotyczących szkoleń,
Izby Gospodarczej Regionu Płockiego. Zgodę można cofnąć 

   

……………………………………………………………                                        …………………………………………………………………
data                                                                              podpis osoby upoważnionej

     

Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Izby 
nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów 

fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach 

Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego z 
zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-

marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym 
e otrzymała jego zgodę na udostepnienie danych osobowych administratorowi w celu 

organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, 
ej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub 

współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Dane 
zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej, chyba że administrator 

będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu 
przetwarzania danych w celach marketingowych prawo 

podany adres poczty elektronicznej informacji dotyczących szkoleń, rozwoju 
Zgodę można cofnąć w każdym czasie. 

…………………………………………………………… 
podpis osoby upoważnionej 


