
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE 
 „Skuteczne Wystąpienia Publiczne” 

…………………………….. r. (data szkolenia) 
Koszt uczestnictwa:  1000 zł /os. 

Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT 
 
 

1. DANE UCZESTNIKA 
 

  
 

Imię i nazwisko  
 

 
 

Stanowisko 
 

 
 

                                                                                                  Telefon kontaktowy 
 

 
 

E-mail 
 

2. DANE DO FAKTURY 
 

 
 

Nazwa Firmy 
 

 

Adres, kod pocztowy, miasto 
 

 

NIP 
 

3. INFORMACJE DODATKOWE 
 

 

Oczekiwania wobec szkolenia 

 
 

Miejsce parkingowe (TAK / NIE) 
 

 

Rodzaj obiadu (MIĘSNY / WEGETARIAŃSKI) 



 
 

1. Organizatorem szkolenia jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu Radio Wrocław S.A. z siedzibą przy ul. Karkonoskiej 10, 
53-015 Wrocław, KRS: 0000089881, NIP: 8960007583, REGON: 930254670 zwana dalej „Radio Wrocław”. 

2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych 
informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) można uzyskać pod adresem mailowym promocja@radiowroclaw.pl lub 
promocja@radioram.pl . Radio Wrocław nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia. 

3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Radio Wrocław zastrzega sobie 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. 

4. Radio Wrocław zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 3 dni przed terminem szkolenia. 

5. W przypadkach określonych w punkcie 3 i 4, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości 
w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że 
wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie. 

6. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Radia Wrocław nr 27 1030 1289 0000 0000 4788 2079 w terminie do tygodnia przed 
szkoleniem. 

7. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia. 

8. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 7 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych 
obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu lub poczty elektronicznej na 
adres Radia Wrocław. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Radia Wrocław. 

9. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Radio 
Wrocław zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. 

 

 

 
          
 
          …………………………………………........................ 
          Data i czytelny podpis uczestnika szkolenia  
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) dalej RODO – informuje się, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radio Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 10, 53 - 015 Wrocław.  

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem 

zajęć/warsztatów.  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Radiem Wrocław S.A. oraz na potrzeby archiwizacji 

dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych.  

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonaniem umowy.  

7) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.  

8) Radio Wrocław S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

9) Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy 

powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Radia Wrocław S.A. 

 

mailto:promocja@radiowroclaw.pl
mailto:promocja@radioram.pl

