FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wypełnij dokładnie poniższy formularz i wyślij go do nas na adres:
szkolenia@biatech.pl
Skontaktujemy się z Tobą w najkrótszym możliwym czasie.
Pola oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi.
DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO

Nazwa firmy

Adres
NIP

PŁATNIK (nie wypełniać jeżeli są identyczne dane z danymi podmiotu
zgłaszającego)

Nazwa firmy

Adres
NIP

OSOBA DO KONTAKTU
Imię i nazwisko
Telefon
Adres e-mail
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SZKOLENIA:



Szkolenie konserwatorów hydrantów zewnętrznych rozszerzone



Szkolenie konserwatorów hydrantów zewnętrznych rozszerzone



Szkolenie konserwatorów hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych (1-dniowe)



Szkolenie konserwatorów gaśnic przenośnych i przewoźnych



Szkolenie konserwatorów systemów oddymiania



Szkolenie konserwatorów zestawów pompowych



Szkolenie konserwatorów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

UCZESTNICY SZKOLENIA
Proszę podać imiona i nazwiska osób, które mają odbyć szkolenie
1. ………………………………………………………………………........................................................................
2. ………………………………………………………………………........................................................................
3. ………………………………………………………………………........................................................................
4. ………………………………………………………………………........................................................................
5. ………………………………………………………………………........................................................................
6. ………………………………………………………………………........................................................................



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
administratora danych którym jest: BIATECH sp. z o.o. z siedzibą w Zaściankach,
w celu obsługi treści niniejszego zgłoszenia, w tym w celu udzielenia odpowiedzi
na wysłane zapytanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, zostałam/łem
poinformowana/y, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.*



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
administratora danych którym jest: BIATECH sp. z o.o. z siedzibą w Zaściankach,
na potrzeby procesu rekrutacji i szkoleń. Wyrażenie zgody jest dobrowolne,
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zostałam/łem poinformowana/y, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.*



Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany przeze mnie
adres e-mail informacji handlowych pochodzących od BIATECH sp. z o.o., zgodnie
z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)



Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin.*

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie
ochrony danych (dalej: RODO), informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIATECH sp. z o.o. z siedzibą
w Zaściankach, nr tel: 500221909, adres e-mail: poczta@biatech.pl.
2. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z wypełnieniem
i wysłaniem formularza kontaktowego.
3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda ( art. 6 ust. 1
lit. a RODO).
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy
przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z Administratorem w
celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków w zakresie prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od administratora
dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych
osobowych. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
7. W związku z tym, że udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów
prawa o ochronie danych osobowych.
9. Administrator nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż
w związku z wykonaniem treści zapytania ujętego w formularzu kontaktowym.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany,
w tym poprzez profilowanie.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
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