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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA SZKOLENIA

Bezpłatne spotkanie informacyjne
Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu
B2B”
Termin i miejsce: 20 stycznia 2014 r., Warszawa,
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27.
Wypełniony formularz prosimy przysyłać do dnia 16.01.2014 r. do godz. 14.00
za pomocą faksu pod numer (22) 838 02 61 lub w formie skanu zgłoszenia na adres poczty
elektronicznej: malgorzata.puterman@fund.org.pl
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 16.01.2014 r.
Warunkiem udziału w spotkaniu jest otrzymanie potwierdzenia zakwalifikowania
w formie pisemnej (wiadomość e-mail).

INFORMACJE O UCZESTNIKU SZKOLENIA:
Imię i nazwisko uczestnika szkolenia: ...............................................................................................
Nazwa firmy: ........................................................................................................................................
Adres firmy: ul. ................................................................................nr: .............................................
Kod: ............................. Miejscowość: .............................Województwo.........................................
Tel. .............................................................................. Fax: .................................................................
Adres strony www: .......................................... e-mail: ......................................................................
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa prosimy o poinformowanie organizatorów spotkania
najpóźniej do dnia 16.01.2014 r.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb związanych z organizacją szkoleń i seminariów,
celów archiwizacyjnych oraz rozliczeń finansowych pomiędzy PARP oraz Fundacją MSP (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych
Osobowych, Dz.U. nr 133 poz. 883). Dane osobowe będą przetwarzane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie
(00-834) przy ul. Pańskiej 81/83 oraz Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie (01-048) przy ul. Smoczej 27. Osobie,
których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Nieudostępnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości
uczestnictwa w szkoleniu. Osoba udostępniająca dane osobowe może w umotywowanych przypadkach żądać zaprzestania przetwarzania jej danych ze
względu na jej szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w przypadku gdy administrator danych zamierza je
przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych. Dane mogą zostać
udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP oraz Fundację MSP”.
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