
 
 
 

     
 

Formularz Zgłoszeniowy 

 

Proszę o przesłanie zamówienia e-mailem: szkolenia@legwet.pl 

 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... 

Pełne dane do faktury. 

Zgłaszam udział w szkoleniu: „Osteotomia kości piszczelowej techniką CCWO - warsztaty” – 
11 listopada 2020  r.  w Legionowie: 

 

      

 
 

Współorganizatorem, obsługą formalną i obsługą promocji zajmuje się firma KK-ART Katarzyna Kałdunek. Należność za 

uczestnictwo w wysokości ………………. zł x ............ osób = ........................... zł  zostanie przelana na konto KKart 

Katarzyna Kałdunek, N r  k o n t a :  05 1050 1012 1000 0097 2405 0597, po wysłaniu niniejszego zgłoszenia. Zgadzam 

się na przetwarzanie danych firmy przez Legwet Całodobowa Lecznica Weterynaryjna s.c. w celach marketingowych. 

Gwarancję miejsca na szkoleniu zapewnia wypełniony formularz wraz z uiszczoną opłatą za szkolenie najpóźniej do 28 

października  2020 r., o ile pozostały wolne miejsca na szkolenie. Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa jedynie w przypadku 

gdy miejsce zostanie przekazane na rzecz osoby z listy rezerwowej o ile taka lista powstanie. Organizator zastrzega 

możliwość odwołania szkolenia, w przypadku nie zebrania się minimum 10 osób.  

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest firma KK-ART. Katarzyna Kałdunek, z siedzibą w Wołominie ul. 
Błotna 23/82  
2.    Administrator danych osobowych – KK-ART. Katarzyna Kałdunek - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a)    zarejestrowania kandydatury na szkolenie   
b)    realizacji umowy w zakresie wyżej wymienionego szkolenia 
c)    wystawienia dokumentu poświadczającego udział w szkoleniu. 

 

L.p. Imię i nazwisko (prosimy o wpisanie DRUKOWANYMI LITERAMI) Tel. komórkowy lub e-mail osobisty 
(w celu wysłania potwierdzenia uczestnictwa) 

Lunch 
Mięsny/wege? 

1.    

2.    

3.    

miejscowość, data  podpis osoby upoważnionej 


