
  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszej deklaracji w 

zakresie nr tel. i adresu e-mail w celach niezbędnych do przystąpienia do szkolenia zgodnie z ofertą. Podstawą przetwarzania ww. danych 
osobowych jest zgoda. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przeze mnie administratora danych 

osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili 
mogę cofnąć udzieloną zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jednocześnie oświadczam, że znam przysługujące mi prawa dotyczące ochrony moich danych osobowych. Wiem, że administratorem moich danych 

osobowych jest Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy, z siedzibą przy ul. Lwowskiej 173, 35-301 Rzeszów. We wszelkich sprawach związanych z 
przetwarzaniem moich danych osobowych mogę kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod nr. tel. 791 397 014. Wiem, że szczegółowe 

informacje dotyczące przetwarzania moich danych osobowych dostępne są na stronie internetowej SMP w zakładce „Ochrona danych osobowych” 

oraz w siedzibie SMP oraz oświadczam, że się z nimi zapoznałam/em.  

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA  

 

„SZKOLENIE BAZOWE” 
 

13-14.04. 2019 r.  oraz 27-28.04.2019 r. Kraków 
 
 

DANE OSOBOWE: 
 

 Imię (Imiona):   

 Nazwisko:  

 Adres e-mail:   

 Numer telefonu:    

 

INFORMACJE I ZAPISY: 
 
Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy na e-mail: mediatorzypolscy@gmail.com 

 
Koszt szkolenia: 890 zł 
płatne na konto 32 1020 4391 0000 6702 0127 6815 Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy. 
 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz 
dokonanie wpłaty w terminie 7 dni przed szkoleniem. W tytule przelewu należy podać 
imię, nazwisko i nazwę szkolenia. 
 
Ewentualne pytania prosimy kierować drogą e-mailową lub telefoniczną 791 397 014. 
 
 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w Szkoleniu Bazowym. 
W razie konieczności wystawienia faktury prosimy o zgłoszenie tego do organizatorów 
minimum 3 dni przed szkoleniem. 

Podpis Kandydata     
  

mailto:mediatorzypolscy@gmail.com

