Registration for training courses 2020
Formularz rejestracyjny na kursy organizowane w 2020 roku
1.

Data of Company/ Dane przedsiębiorstwa

Name/ Nazwisko (osoby zgłaszającej uczestnika kursu)

First Name/ Imię (osoby zgłaszającej uczestnika kursu)

Company/ Nazwa przedsiębiorstwa

Department/ Dział

Street/ Ulica

Postcode/city/ Kod pocztowy/ miasto

Country/ Kraj

TIN/ NIP

Phone/ Telefon

E-mail

Billing address (if different to above)/ Dane do faktury(wypełnić w przypadku gdy są inne niż powyżej)

Invoice to be sent to/ Fakturę wysłać do

Contact person/ Osoba do kontaktu

Order no. (if available)/ Nr zamówienia (jeśli nadano)

Street/ Ulica

Country/ Kraj

Phone/ Telefon

Postcode/city/ Kod pocztowy/ miasto

TIN/ NIP

E-mail

The registration is being made for the following course/ Rejestracja na następujący kurs

□ European Adhesive Bonder (EAB)/ Europejski Technik Klejenia (EAB)
Seminar code/ Kod kursu

Date (course start / end)/ Data rozpoczęcia/ zakończenia kursu

Notes/ Uwagi

I confirm with my signature that I have read and agree with the conditions outlined on page 2 of this document. I also confirm that I am authorized to register the
participant for the course.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że zapoznałem(-łam) i zgadzam się z warunkami przedstawionymi na 2 stronie niniejszego
dokumentu. Potwierdzam również, że jestem upoważniony(-a) do rejestracji uczestnika kursu.

Place/date/ Miejscowość/ data

Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced
Materials IFAM
– Adhesive Bonding Technology and Surfaces –
Workforce Qualification and Technology Transfer
Wiener Strasse 12
28359 Bremen Germany

Signature of the person making the booking/ Podpis osoby zgłaszającej uczestnika

Rejestracja i miejsce przeprowadzenia kursu:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
ul. Błogosławionego Czesława 16-18
44-100 Gliwice, Polska
tel.: +48 32 33 58 239 fax: +48 32 231 46 52
e-mail: beata.rams@is.gliwice.pl
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Conditions (course fees, cancellation)
Warunki (opłaty za kurs, odwołanie kursu)
Opłata za kurs:
European Adhesive Bonder – EAB
(one-week course)
The course fee is 6350 PLN and covers:
– Course documentation | Lunch and drinks during breaks
Exam fee is 1000 PLN.
The invoice for the full course and exam fees is issued after the end of a course.
Europejski Technika Klejenia – EAB
(kurs tygodniowy)
Opłata za kurs wynosi 6350 PLN i obejmuje:
– Materiały szkoleniowe | Posiłki (II śniadanie, obiad i kanapki) i napoje podczas trwania kursu
Opłata za przeprowadzenie egzaminu wynosi 1000 PLN.
Faktura na pełną kwotę za kurs oraz egzamin zostanie wystawiana po zakończeniu kursu.

Odwołanie kursu: Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy i obowiązkiem zapłaty. W przypadku pisemnej rezygnacji
z udziału w szkoleniu, najpóźniej do 8 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, osoba kierująca na szkolenie nie ponosi kosztów szkolenia.
Brak pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu w powyższym terminie skutkuje obowiązkiem poniesienia całkowitych kosztów szkolenia
(dotyczy przedsiębiorców).
W przypadku zbyt małej liczby uczestników zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
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Information about the participant
Informacja o uczestniku kursu
2. Information about the participant/ Informacja o uczestniku kursu
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Name/ Nazwisko

First Name/Imię

Seminar code/ Kod kursu

Date (course start / end)/ Data rozpoczęcia/ zakończenia kursu

Company/ Nazwa przedsiębiorstwa

Department/ Dział

Street/ Ulica

Postcode/city/ Kod pocztowy/ Miasto

Country/ Kraj

Phone/ Telefon

E-mail

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa, ul. Błogosławionego Czesława 16-18, Gliwice 44-100.
2. W Instytucie został wyznaczony Inspektor ochrony danych, e- mail: RODO@is.gliwice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe wyszczególnione w punkcie 2 zgłoszenia przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem kursu.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w kursie, wystawienia zaświadczenia a także do utrzymywania kontaktu z kursantem.
4. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia, tj. lit. b) wypełnienie umowy oraz lit. f) prawnie uzasadniony interes
Administratora.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko osoby upoważnione, w ramach realizacji swoich obowiązków zawodowych. Na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych dane mogą być przekazane także innym podmiotom, np. firmom informatycznym obsługującym systemy
komputerowe wspomagające procesy szkolenia oraz na mocy odrębnych ustaw uprawnionym organom i instytucjom np. sądom, prokuraturom w związku z
prowadzonym postępowaniem lub w przypadku doraźnego zlecenia innym odbiorcom np. kancelarii prawnej.
8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

Conditions for participation/ Warunki uczestnictwa
European Adhesive Bonder – EAB
-A precondition for taking the examinations is successful completion of a
professional qualification.

Europejski Technik Klejenia – EAB
- Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie specjalistycznego
szkolenia zawodowego.

-Participants must have a sufficiently good knowledge of the course language to
enable them to understand the course material and take any relevant examinations
(written and oral).

- Uczestnicy muszą posiadać dobrą znajomość języka polskiego, która
umożliwi im zrozumienie treści kursu oraz wzięcie udziału w egzaminie
(pisemnym i ustnym).

I confirm with my signature that I fulfill the conditions for participation./

Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że spełniam warunki uczestnictwa w kursie.

Place/date/ Miejscowość/ data

Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced
Materials IFAM
– Adhesive Bonding Technology and Surfaces –
Workforce Qualification and Technology Transfer
Wiener Strasse 12
28359 Bremen Germany

Signature of participant/ Podpis uczestnika kursu

Rejestracja i miejsce przeprowadzenia kursu:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
ul. Błogosławionego Czesława 16-18
44-100 Gliwice, Polska
tel.: +48 32 33 58 239 fax: +48 32 231 46 52
e-mail: beata.rams@is.gliwice.pl
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