ŚLĄSKIE

CENTRUM

SZKOLENIA

TRANSPORTU
OŚWIATA i BIZNES SP. Z O. O.
Katowice

……………

miejscowość

dnia

Deklaracja przyjęcia na kurs Nr …../2019
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI
ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM
Termin szkolenia:
Dane uczestnika:
Nazwisko
Imię
Nr ewid. PESEL

Rok urodzenia

miesiąc

dzień

pozostałe numery PESEL

Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Nr kodu

Miejscowość

ulica/ nr

telefon

Adres e-mail

Proszę wystawić Fakturę na firmę, która kieruje moją osobę na w/w szkolenie:
Pełna nazwa firmy

Ulica – nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy

-

NR NIP

Telefon

\Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą co poświadczam własnoręcznym podpisem.

.........................
Podpis uczestnika kursu
F:KP2A/1b
al. Korfantego 141, 40-154 Katowice; tel. / fax (0048) 32 204 14 73 w. 25,36 e-mail: transport@oswiata.slask.pl
OŚWIATA i BIZNES Spółka z o. o., ul. Mickiewicza 28/7, 40-092 Katowice
KRS 0000349017 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 6342738597, REGON 241504952, Kapitał zakładowy 738 650,00 zł
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Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., wyrażam
dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w deklaracji przyjęcia na kurs, przez
firmę OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-092) przy ul. Adama Mickiewicza 28/7, która jest
administratorem danych osobowych, w celach związanych z moim uczestnictwem w kursie/szkoleniu.
Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., wyrażam
dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w deklaracji przyjęcia na kurs, przez
Instytut Transportu Samochodowego , z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 80, która jest
administratorem danych osobowych, w celach związanych z moim uczestnictwem w egzaminie.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z
realizacją usługi newsletter. Zostałem poinformowany, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji
newslettera i anulować zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowo-handlowych.
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych
oraz przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowo-marketingowych w trakcie, a także po
wygaśnięciu usług realizowanych przez firmę OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-092) przy
ul. Adama Mickiewicza 28/7, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1219).
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez firmę OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o., z siedzibą w
Katowicach (40-092) przy ul. Adama Mickiewicza 28/7, zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004r. – Prawo
telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2017 poz.1907 ze zm.).

Ubiegam się o rodzaj certyfikatu:
PRZEWÓZ RZECZY 
PRZEWÓZ OSÓB



.........................
Podpis uczestnika kursu

* odpowiednie zaznacz X

ZOBOWIĄZANIE
Proszę o przyjęcie mnie na: Kurs przygotowujący do egzaminów na Certyfikat Kompetencji Zawodowych
w Transporcie Drogowym Nr ……../2018 organizowany przez:
Śląskie Centrum Szkolenia Transportu
Zobowiązuję się do uiszczenia pełnej opłaty za kurs w wysokości:
1200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).
Na rachunek bankowy numer: 38 2490 0005 0000 4530 3023 9439

....................................................
(data, imię i nazwisko kursanta

.................................................
(podpis Dyrektora)
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ANKIETA
Prosimy o informację, skąd dowiedzieli się Państwo o szkoleniu:






poprzez wiadomość e-mail
poprzez stronę internetową
poprzez facebook
od znajomych
Inne …………………………………..…….. (jakie)
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