
ZAMÓWIENIE NA KURS  

dla operatorów  pilarek do ścinki drzew  
          biuro: tel. 22 717 14 17(pn.-pt. 8-18, sob. 8-14) 

          05-530 Góra Kalwaria 

          ul. Pijarska 48 lok. 5  

          NIP 123-125-33-80 

(PROSIMY O WYPEŁNIANIE DRUKOWANYMI LITERAMI) 

DANE OSOBOWE ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

IMIĘ: ………………………………………………… NAZWISKO: …………….…………………………………….. 

DATA URODZENIA: ..……………………………MIEJSCE URODZENIA ….……………………………….. 

PESEL:……………………………………………..TEL.KONTAKTOWY:………………………………………………. 

WYKSZTAŁCENIE:.………………………………… ADRES e-mail………………………………………………… 

ADRES ZAMIESZKANIA:.…………..…………………………………………….. Imię ojca:……………………… 

Posiadane uprawnienia na maszyny budowlane (PODKREŚL) :   TAK/NIE   

 
 

nr książki operatora…………………………….  
 

 

DANE DO FAKTURY: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… NIP ………………………………………………… 

Zasady zamawiania szkolenia: 

1. Wpłaty należy dokonać gotówką w biurze lub przelewem na konto bankowe MENTOR S.C., ul. Pijarska 48 lok. 5 , 05-

530 Góra Kalwaria  BANK PKO nr rachunku 65 1020 1042 0000 8702 0253 9500.  

2. Całkowity koszt kursu wynosi odpowiednio 750 zł 

3. Każdy uczestnik kursu w dniu podpisania zamówienia na kurs, zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w kwocie min. 300 zł  
 

 

4.W przypadku rezygnacji po 7 dniach od zapisu, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Istnieje 
możliwość przeniesienia płatności na poczet innego kursu organizowanego przez MENTOR S.C.  

 

 

 

ANKIETA:  (PODKREŚL)  
 

W JAKI SPOSÓB DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NAS: 

 

✓ ULOTKA  

✓ GAZETA 

✓ INTERNET 

✓ ZNAJOMI 

✓ PLAKAT 

✓ BANER                                     

✓ DORADCA 

✓ URZĄD PRACY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia firmie MENTOR , zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) 
 

     ORGANIZATOR               ZAMAWIAJĄCY 

 

 

…..………………….……………………………                         ……………………………………………………….. 
   

                             data i podpis 
      

    *niepotrzebne skreślić 

 

 

 



 

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MENTOR S.C z siedzibą w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 48 lok. 5  
2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się  wysyłając wiadomość na adres e-mail 

biuro@centrummentor.pl lub pod nr tel. 22 717 14 17. 
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach: 

− Realizacji szkoleń i sprzedaży usług, 

− Prowadzenia działalności gospodarczej, 

− Prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, 

− Prowadzenia działań marketingowych, 

− Dochodzenia roszczeń, 

− Archiwizacji, 

− Udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, 

− Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MENTOR S.C. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: 

− Udzielona zgoda, 

− Konieczność wykonania usługi lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed wykonaniem usługi, 

− Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

− Konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 
5. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać następującym podmiotom: 

− Procesorom w związku ze zleconymi przez MENTOR S.C. działaniami, 

− Podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, 

− Firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki, 

− Kancelariom prawnym, którym MENTOR S.C. zleci np. prowadzenie postępowania, 

− Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
6. Mają Państwo prawo do: 

− Żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

− Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

− Zgłoszenia sprzeciwu oraz skorzystania z innych praw, jakie precyzuje ustawa w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który 
Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

− Przepisy prawa, które mogą obligować MENTOR S.C. do przetwarzania danych przez określony czas, 

− Okres przez jaki są świadczone usługi, 

− Okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora, 

− Okres, na jaki została udzielona zgoda. 
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również w sposób inny niż zautomatyzowany, nie 

będą podlegały profilowaniu.  
 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez MENTOR S.C., mają Państwo prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

(PODPIS) 

mailto:centrum.mentor@gmail.com

