
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
 
 
Proszę o zarejestrowanie mojego uczestnictwa w szkoleniu: (mailowo pod adresem: info-pl@sascentre.com)  

Szkolenie dla Specjalistów SAS   Online Zoom – 1950 zł 

  

Imię i nazwisko uczestnika  

  

Data i miejsce urodzenia  

  

Adres zamieszkania  

  

Adres e-mail  

  

Nr telefonu  

  
 

 
Informacje dodatkowe o uczestniku szkolenia:  

 

 

Ukończone studia I stopnia 
 

 

 

Ukończone studia 

podyplomowe/kursy 
 

 
 
 
 

 
Miejsce pracy oraz 
doświadczenie zawodowe 

 
 
 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb rekrutacyjnych 

szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r.,poz.1182 z późn. zm.) 

oraz potwierdzam akceptację poniższego regulaminu.



 Tak       …………………………………………………………………. 

Podpis  
 
Regulamin szkoleń 

1.Wpisanie na listę uczestników odbywa się po przesłaniu formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty zaliczki. 
 
2. Istnieje możliwość rezygnacji ze szkolenia na 14 dni przed szkoleniem, w formie pisemnej na adres e-mail wskazany 

na naszej stronie. Wówczas zwracamy całość wpłaconej kwoty. Po tym terminie zwrot jest rozpatrywany 

indywidualnie. 

3. Odwołanie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem powoduje zatrzymanie 500 zł na poczet opłat manipulacyjnych 

związanych z organizacją szkolenia (szkolenia stacjonarne) i 300 zł przy szkoleniach online. 

4. Zastrzegamy możliwość odwołania lub przełożenia szkolenia na inny termin z przyczyn niezależnych od nas, o czym 

uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie. Osoby, które wówczas zrezygnują ze szkolenia 

otrzymają pełny zwrot wpłat. 

5. Filmowanie, nagrywanie w trakcie szkolenia przez uczestników jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody od 

prowadzącego szkolenie. 
 
6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego 

udziału w szkoleniu. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych, 

prosimy o kontakt: info-pl@sascentre.pl. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu 

do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia 
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