nazwa kursu specjalistycznego

wpłata:

termin szkolenia

KARTA

ZGŁOSZENIA

kurs specjalistyczny organizowany przez C.E.T. „GUIDE SERVICE”
imię i nazwisko:

NIP:

PESEL:

(tylko w przypadku jeśli potrzebna jest faktura)

miejsce zameldowania (kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu i mieszkania):

województwo:
miejsce zamieszkania - adres do korespondencji (kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu i mieszkania):

telefon stacjonarny:

telefon komórkowy:

adres e-mai:

POSIADANE UPRAWNIENIA:
legitymacja PILOTA nr: ..........................

wyd. przez: Woj. / Mar. woj. ............................... data nadania: ................

języki wpisane do legitymacji .........................................................................................................................................................

legitymacja PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO: zakres uprawnień: .............................................................................
nr legitymacji: .......................... wyd. przez: Woj. / Mar. woj. ................................... data nadania: ........................
uprawnienia na Muzea: ....................................................................................................... ..........................................................
języki wpisane do legitymacji ............................................................................................... ..........................................................
dodatkowe posiadane uprawnienia / kwalifikacje / patenty / licencje
(np. patenty żeglarskie, narciarskie, wychowawców kolonijnych, uprawnienia turystyki kwalifikowanej, ratownictwo wodne,
górskie, inne)
W związku z przepisami o ochronie danych osobowych oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na umieszczenie moich danych
osobowych w zbiorze (katalogu) pilotów i przewodników i korzystanie z nich przez Centrum Edukacji Turystycznej „Guide Service” zgodnie z profilem
działalności (obsada pilocka, przewodnicka, wysyłka materiałów informacyjnych dotyczących szkoleń / spotkań / wykładów dla pilotów i
przewodników). W przypadku nie wyrażenia zgody dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji szkolenia. * niepotrzebne skreślić

Warszawa, dn. ..........................

..................................................
podpis uczestnika
W związku z wejściem w życie 25.05.2018 r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), informujemy, że Pani/Pana dane
osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jako administrator Centrum Edukacji
Turystycznej Guide Service przetwarza Pani/Pana dane w celach zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów - do czasu zakończenia ich
trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz
reklamacji. Dane osobowe nie są udostępniane innym stronom, firmom lub osobom trzecim. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści
danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych

