
 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Szkolenie „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” 

październik-listopad 2022 

 

Imię i nazwisko  

Nazwa Firmy/Instytucji  

Adres  

Telefon kontaktowy  

e-mail  

Numer NIP  

Dane do faktury   

Status studenta  TAK/NIE*    

Status doktoranta TAK/NIE* 

 

OPŁATA 

Opłatę za szkolenie należy uiścić do dnia 18 października 2022 r. na konto bankowe: 

 

Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”, 

ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice 

ING Bank Śląski 

30 1050 1214 1000 0007 0056 4511 

Tytuł przelewu: nazwisko + szkolenie z mediacji, wrzesień 2021 r. 

 

 

Dodatkowe uwagi: 

 

 

 

 

 

 
*Zakreślić właściwe 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 



dla uczestników szkoleń 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, 
iż: 
 
1. administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wydziału Prawa i 

Administracji  Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” z siedzibą w Katowicach, ul. 
Bankowa 11B, 40 – 007 Katowice. Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: 
fundwpia@us.edu.pl  lub telefonicznie pod numerem: 323591899, 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji szkolenia  na podstawie 
umowy,  

3. Twoje dane osobowe będą przechowywane: z upływem okresu przedawnienia roszczeń 
na podstawie art. 118 k.c., 

4. posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych 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 (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

5. masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 
uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa lub jeżeli 
Twoje dane osobowe są nienależycie chronione, 

6. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją 
niepodania Twoich danych osobowych będzie odmowa wykonania usługi, 

7. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom lub 
kategoriom odbiorców: Biuro Rachunkowe Tax Net S.A, wykładowcy, drukarnia, 

8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji zawartych powyżej w pkt 1) do 8) i na 
podstawie tych informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
obejmujących nr telefonu kontaktowego oraz adres email w celu usprawnienia kontaktu.  
 
 
 
 
………………………………………               .……………………….……………………………………… 
     miejscowość, data                czytelny podpis osoby, której dane dotyczą 

 

 

 


