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KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

Warsztaty online z zakresu pisania projektów miękkich 
11 maja - 1 czerwca 2022 

 
I. Dane uczestnika/uczestniczki szkolenia 

imię i nazwisko  

adres e-mail  

telefon kontaktowy  

numer PESEL  

II. Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury): 

nazwa firmy/instytucji  

adres siedziby  

adres e-mail  

NIP  

wysyłka faktury □ e-faktura na adres e-mail □ faktura papierowa 

 
 

 
Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy: 
Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów, nr konta 68 1140 2004 0000 3802 8014 5708, mBank. 
Opłaty należy dokonać nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, 
zaznaczając w tytule przelewu nazwę instytucji, imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł szkolenia. 
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REGULAMIN UCZESTNICTWA 
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia mailem na adres: gildia.torun@gmail.com lub 

formularza zgłoszeniowego online. 
2. Po otrzymaniu zgłoszenia Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów (SGS) potwierdza udział maksymalnie w ciągu 2 dni 

roboczych. 
3. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta 

wystarczająca liczba uczestników. Informacja o zmianach w terminie przesłana będzie najpóźniej do 2 dni przed 
planowanym rozpoczęciem szkolenia. 

4. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, 
SGS zwraca wpłatę w pełnej wysokości. 

5. W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 5 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia, SGS zwraca 50% wpłaty. 
6. W przypadku odwołania szkolenia z winy SGS, wpłata zostaje zwrócona w całości. Organizator ma prawo odwołać 

szkolenie w każdej chwili. 
7. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. 
8. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Uczestnictwa. 
9. Niniejsza karta zgłoszeniowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu i jest zobowiązaniem do zapłaty za uczestnictwo. 
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SGS w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie; 

organizacji uczestnictwa w szkoleniu online, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. 
Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail i PESEL 
(konieczny do wystawienia zaświadczenia). 
Wymienione dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, 
przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wskazanych celów, w których dane te są przetwarzane. 
Zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez przesłanie 
wiadomości e-mail na adres: gildia.torun@gmail.com. 

 

 
.................................................... 
              podpis uczestnika 

INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów z siedzibą przy ul. Gen. 

Sowińskiego 4-10, w Toruniu 87-100, tel.: 600-418-341, adres e-mail: gildia.torun@gmail.com reprezentowana 
przez członków zarządu, zgodnie z reprezentacją w KRS; 

2) w Instytucji został powołany Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: 
gildia.torun@gmail.com; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z udziału w 
szkoleniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO; 

4) podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane w stopniu ograniczonym podmiotom uprawnionym 
do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom kontrolującym działalność 
Stowarzyszenia Gildia Superbohaterów; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w szkoleniu oraz w obowiązkowym 
okresie przechowywania dokumentacji związanej z tym działaniem, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie  profilowania; 
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje 

niemożność uczestnictwa w szkoleniu. 
 

 
 

.................................................... 
              podpis uczestnika 


