ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KURSIE
TYTUŁ KURSU

KURS LEGAL ENGLISH for BUSINESS 6.0

TERMIN KURSU

PAŹDZIERNIK 2017 – LUTY 2018

DZIEŃ/SEMESTR
(ZAKREŚL WŁAŚCIWE)

WTOREK (18:00-19:20) - SEM. 2/
CZWARTEK (18:00-19:20) - SEM. 1

CENA

899 zł
799 zł dla aplikantów i studentów prawa

CZĘŚĆ I
DANE UCZESTNIKA
IMIĘ
NAZWISKO
ROK URODZENIA
ADRES DO KORESPONDENCJI
ADRES E-MAIL
NUMER TELEFONU
KONTAKTOWEGO
UCZĘSZCZAŁAM/EM
WCZEŚNIEJ NA KURSY LEGAL
ENGLISH

¨ TAK
¨ NIE

W przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym Uczestnika jest podmiot gospodarczy:
NAZWA FIRMY
ADRES FIRMY
NUMER NIP FIRMY

CZĘŚĆ II
O Lex Anglica dowiedziałam/em się:
¨
¨
¨
¨
¨

z internetu, np. wyszukiwarki Google
z Facebooka
od znajomych, którzy są/byli słuchaczami Lex Anglica
na uczelni (np. zobaczyłem/am plakat)
z innego źródła

CZĘŚĆ III
OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
Wyrażenie zgody w punktach oznaczone (*) jest obowiązkowe.
1. (*) Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Organizacji ww. Kursu,
akceptuję jego treść oraz zobowiązuję się go przestrzegać.
¨ TAK
¨ NIE

2. (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w Zgłoszeniu danych osobowych
przez Agnieszka Ziętek Business and Legal English, Wrocław 52-433 ul. Rosponda 25, NIP
894-234-16-27, będącym Administratorem danych osobowych, w celach związanych z
uczestnictwem w Kursie organizowanym przez Administratora oraz umieszczenie ich w bazie
danych osobowych prowadzonej przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. :
¨ TAK
¨ NIE

3. (*) Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że podanie danych osobowych
jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Kursie, jak również o przysługujących mi
prawach: dostępu do treści podanych danych osobowych, możliwości ich poprawiania,
żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. :
¨ TAK
¨ NIE

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla celów
marketingowych, w tym na przesyłanie informacji o ofercie i innych informacji handlowych
drogą elektroniczną.
¨ TAK
¨ NIE

5. Wyrażam zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
¨ TAK
¨ NIE

…………………………………………
Podpis Uczestnika
Instrukcja wypełniania Zgłoszenia:
1. Wypełnij Część I Zgłoszenia swoimi danymi.
2. Wydrukuj formularz i ręcznie wypełnij Część II i III Zgłoszenia, zaznaczając X przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
3. Złóż swój podpis pod Zgłoszeniem.
4. Zeskanuj lub sfotografuj wypełnione i podpisane Zgłoszenie, załącz je do wiadomości i wyślij na adres
a.zietek@lexanglica.pl
5. W przypadku, gdy nie ma możliwości wydrukowania i/lub zeskanowania Zgłoszenia, wypełnij Część I komputerowo.
6. W Części II zawierającej oświadczenia wybierz preferowaną przez siebie odpowiedź (tak lub nie), a następnie przy
pomocy funkcji programu Word przekreśl odpowiedź, której nie wybrałeś lub usuń ją całkowicie, pozostawiając
wyłącznie odpowiedź przez siebie wybraną.
7. Załącz wypełnione zgłoszenie do wiadomości e-mail i wyślij ją na adres a.zietek@lexanglica.pl
8. Zgłoszenia wysłane w sposób jak w pkt. 5, 6 i 7 powyżej, zostaną podpisane przez Uczestników po przybyciu na
Kurs.

