
 

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu  
„Wystąpienia publiczne – warsztat przed kamerą” 

03.10.2020r. 

 
Nazwa instytucji 

oraz 

jednostka/dział: 

 

 

Adres: 

 

 

Imię i nazwisko, 

stanowisko: 
 

Telefon 

kontaktowy: 
 Preferowane 

godziny 

 

9:00 - 14:00 

15:00 - 20:00 

 

e-mail:  

 
 

Dane do faktury: …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP:……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie SSW Collegium Balticum przy ul. Mieszka I 61 C, w Szczecinie  w godzinach 9.00 – 
14:00 (grupa I) oraz 15:00 – 20:00 (grupa II). W trakcie szkolenia przewidziane są dwie przerwy kawowe. Wszyscy uczestnicy 
szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikaty udziału w szkoleniu. Szkolenia prowadzone są przez dziennikarza 
TVN24 Radosława Mroza.  

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeń e-mailem na adres: d.macedonska@cb.szczecin.pl lub 

m.tondrik@cb.szczecin.pl  najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia, tj. 30.09.2020r. O zakwalifikowaniu na szkolenie oraz  

o przynależności do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. Każdorazowo zakwalifikowanych zostanie pierwszych 12 osób/grupa. 

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie przez organizatorów. Cena za osobę: 390 zł brutto.  

Prosimy o uregulowanie płatności na podstawie formularza zgłoszeniowego do 1.10.2020 na nr konta:  

85 1090 2268 0000 0001 1584 0796 
Jeżeli w Państwa instytucji wymagana jest fv pro forma prosimy o poinformowanie organizatorów. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie informacji przez 
administratora danych Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum z siedzibą przy ul. Mieszka I 61 C, 71-011 Szczecin, dla 
potrzeb rejestracji a następnie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem 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 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 
r. poz.1000). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania udzielonej 
zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które odbywało się na 

mailto:d.macedonska@cb.szczecin.pl
mailto:m.tondrik@cb.szczecin.pl


 

jej podstawie, zanim została wycofana. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu rekrutacji.  
 
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli 
informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie odstępu od treści swoich 
danych i prawie ich poprawiania. * 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (w szczególności oferty edukacyjnej) za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, telefonu stacjonarnego lub wiadomości SMS zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U.2020.344 j.t) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j.) dotyczących 
Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum. * 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych przez Szczecińską Szkołę 
Wyższą Collegium Balticum * 

 

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

    miejscowość i data        pieczątka i podpis  

 


