KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE OTWARTE / WERSJA PAPIEROWA
TEMAT SZKOLENIA: …………………………………………………………………………….………………..…………………………………….……………………
W TERMINIE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DANE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA (dla większej liczby uczestników proszę użyć nowej karty zgłoszeń):
Imię

Nazwisko

Stanowisko

E-mail

Cena jedn. netto

Wartość netto

Wartość z VAT

1.
2.
3.
4.
ŁĄCZNA OPŁATA ZA SZKOLENIE:
Liczba osób

Wstępna rezerwacja miejsc na szkoleniu dla ww. osób zostanie przez Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE
potwierdzona przez wysłanie e-maila o przyjęciu zgłoszenia na podany niżej adres e-mail osoby koordynującej.
DANE DO FAKTURY:
Nazwa instytucji
zgodna z urzędową
Ulica, nr bud. i lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy
i poczta

Numer NIP

DANE OSOBY KOORDYNUJĄCEJ:
Imię

Nazwisko

Telefon stacjonarny

GSM

E-mail

FAX

Administratorem danych osobowych jest Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE Sp. z o.o., ul. Sejmikowa 4, 04-602
Warszawa, NIP: 9522112441, KRS: 0000393774, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł, e-mail: biuro@homocreatore.pl, zwana dalej “Homo Creatore”.
Dane do faktury
Informacje podane w sekcji “dane do faktury” przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy szkoleniowej (art. 6 ust. 1.
lit. b RODO), realizacji obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1. lit. c RODO) oraz archiwizacji informacji na potrzeby
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego, odtworzenia
przebiegu współpracy, przeprowadzonych szkoleń, przyznanych rabatów itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes
realizowany przez Homo Creatore, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
Dane uczestników szkolenia
Dane osobowe uczestników szkolenia, które zostają Homo Creatore udostępnione w ramach tego formularza, przetwarzane
są w celu wywiązania się przez Homo Creatore z umowy szkoleniowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany
przez Homo Creatore, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
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Ponadto, dane uczestników szkolenia będą przetwarzane po zrealizowaniu umowy w celu archiwizacji informacji na potrzeby
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również zapewnienia uczestnikom szkolenia możliwości
uzyskania duplikatu certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu oraz skorzystania w przyszłości z rabatu dla uczestników
poprzednich szkoleń, co również stanowi uzasadniony interes realizowany przez Homo Creatore, o którym mowa w art. 6. ust.
1. lit. f RODO.
Dane osoby koordynującej
Dane osoby koordynującej, wskazane w ramach tego formularza, przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowej realizacji
umowy szkoleniowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Homo Creatore, o którym mowa w art. 6. ust.
1. lit. f RODO. Ponadto, dane osoby koordynującej będą przetwarzane po zrealizowaniu umowy w celu archiwizacji informacji
na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również odtworzenia przebiegu współpracy,
wymienionej korespondencji, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Homo Creatore, o którym mowa w
art. 6. ust. 1. lit. f RODO.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Homo Creatore. Jeżeli w
chwili zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej nie upłynie jeszcze określony przepisami prawa termin
przechowywania dokumentacji księgowej, część danych będzie przechowywana w ramach tej dokumentacji do czasu upływu
terminu przewidzianego przepisami prawa. Okres przechowywania danych wynika z uzasadnionego interesu realizowanego
przez Homo Creatore w postaci archiwizacji informacji na potrzeby identyfikacji klienta powracającego, odtworzenia przebiegu
współpracy, wymienionej korespondencji, jak również wystawienia duplikatu certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu
oraz przyznaniu rabatu z uwagi na udział we wcześniejszych szkoleniach. Jeżeli w wyniku sprzeciwu dotyczącego przetwarzania
danych, dane te zostaną przez Homo Creatore usunięte, niemożliwym może okazać się skorzystanie z rabatu, uzyskanie
duplikatu certyfikatu itp.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Homo Creatore, takie jak podwykonawcy
zaangażowani w obsługę szkolenia, dostawcy usług internetowych, firmy kurierskie lub pocztowe, biuro rachunkowe. Ponadto,
dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków
podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty
księgowe, w których znajdują się dane osobowe. Co więcej, w razie zaistnienia takiej konieczności, dane osobowe mogą być
udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów
prawa, takim jak: służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury. W razie konieczności skorzystania z usług kancelarii
prawnej, dane osobowe mogą być również udostępnione kancelarii, jeżeli zakres świadczonej pomocy prawnej będzie wymagał
dostępu do takich danych.
Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych
1.

Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii.

2.

Prawo do sprostowania (poprawiania) danych.

3.

Prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali dane, mogą Państwo żądać,
abyśmy je usunęli).

4.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie
do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem

działań, jeżeli w Państwa opinii mamy

nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
5.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (macie Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która Państwa
zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Państwa dane
w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub
też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

6.

Prawo do przenoszenia danych (macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli nam Państwo na podstawie umowy
lub zgody; mogą nam zlecić Państwo przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

7.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę Państwo wyrazili.
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8.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzą Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem,
mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego
organu nadzorczego).

Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych w ramach tego formularza jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy szkoleniowej.
Realizacja procesu edukacyjnego w ramach organizowanych szkoleń otwartych wymaga od nas (Homo Creatore)
komunikacji z uczestnikami. W ramach współpracy dotyczącej szkolenia otwartego Homo Creatore może kierować do
uczestników kursu na udostępnione dane uczestników szkolenia: informacje edukacyjne i rozwojowe powiązane bezpośrednio
z tematem szkolenia oraz informacje organizacyjne dotyczące realizacji programu. Nasze działania opieramy na art. 6. ust. 1.
lit. f RODO, ponieważ kontakt z uczestnikami kursu jest niezbędny do wywiązania się z umowy. W celu komunikacji będziemy
używać udostępnionych nam następujących danych kontaktowych: firmowe adresy do korespondencji, firmowe adresy poczty
elektronicznej, bądź firmowe numery telefonu. Komunikacja z uczestnikami szkoleń może następować przez okres do 12.
miesięcy. Rozpoczyna się zaraz po nadesłaniu nam firmowych danych kontaktowych uczestników i odnotowaniu wysłanych
płatności ankietą przed-szkoleniową, a kończymy 12 miesięcy po zakończeniu szkolenia. Celem komunikacji Homo Creatore
z uczestnikami jest jedynie skuteczne przeprowadzenie procesu edukacyjnego, informacja o terminach i programie, followup, realizacja testów, umożliwienie dostępu do wiedzy oraz dostarczenie innych mobilnych elementów dydaktycznych oraz
inspiracji biznesowych (m.in. webinarów, artykułów, podcastów). Powyższa komunikacja jest częścią procesu metodycznoedukacyjnego powiązanego ze szkoleniem - uczestnicy oraz klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów w związku z jej
przeprowadzeniem. Homo Creatore jednocześnie informuje Zgłaszającego, że komunikacja edukacyjna z użytkownikami
może być w każdej chwili zakończona. Homo Creatore w każdym momencie może ograniczyć jej zakres i dostępność.
Newsletter
Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach Homo Creatore,
prosimy o wpisanie tutaj adresu e-mail, na który stosowne informacje mają być wysyłane:

……………………………………………………………………………………………………….
Oświadczenie
Złożenie podpisu w polu poniżej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że uczestnicy szkolenia oraz osoba koordynująca
zostali poinformowani o udostępnieniu ich danych Homo Creatore.

………………………………………………….……………………………….
podpis i pieczątka osoby / instytucji zgłaszającej uczestników

Warunki uczestnictwa w szkoleniu otwartym:
1.

Organizatorem szkolenia jest Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE Sp. z o.o., ul. Sejmikowa 4, 04-602 Warszawa ;
NIP: 9522112441 ; e-mail: biuro@homocreatore.pl.

2.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
a)

b)
c)

wysłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@homocreatore.pl do Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE skanu
(wypełnionej i podpisanej przez osobę upoważnioną do zawierania tego typu zobowiązań po stronie Zgłaszającego)
niniejszej karty zgłoszenia,
otrzymanie mailem na podany w niniejszej karcie adres potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Centrum Doradztwa i
Szkoleń HOMO CREATORE wraz z fakturą pro forma do zapłaty za udział w tym szkoleniu,
opłacenie przez Zgłaszającego ww. faktury pro forma w oznaczonym w niej terminie, ale nie dłuższym niż 7 dni.

3.

Przesłanie niniejszej wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją zawartych w niej warunków
uczestnictwa przez Zgłaszającego.

4.

O przyjęciu na dany termin szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE zastrzega
sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
a)
b)

lista uczestników będzie już zamknięta,
nie zgłosiła się na szkolenie minimalna liczba osób
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5.

Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 14
dni przed jego terminem oraz później - w przypadkach losowych spowodowanych np. np. siłą wyższą, czy stanem zdrowia
trenera.

6.

W przypadkach określonych w punkcie 5. wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w
całości w ciągu maksymalnie 30. dni od daty przesłania przez Zgłaszającego podpisanej odpowiednio korekty faktury na adres
Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie
zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.

7.

Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE w banku:
BS nr: 83 8019 0000 2001 0202 4907 0001

8.

Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy i nie przyjęcia zgłoszonego
uczestnika na szkolenie w przypadku, jeżeli płatność za szkolenie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Centrum
Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE w terminie wskazanym na fakturze.

9.

Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i przesłana pocztą/mailem na adres
wskazany w formularzu zgłoszenia.

10.

Całkowita rezygnacja z udziału w szkoleniu na 14 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie
pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zgłaszającego, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji
z udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną na adres biuro@homocreatore.pl oraz uzyskaniu potwierdzenia otrzymania tej
wiadomości przez Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do
Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej
płatności w całości. Żądanie zwrotu opłaty za szkolenie w związku z późniejszym zgłoszeniem rezygnacji ze szkolenia nie będzie
uwzględniane.

11.

W przypadku niemożności uczestnictwa w szkoleniu wskazanej w karcie zgłoszenia osoby, może ona być w każdych
okolicznościach zastąpiona innym uczestnikiem nawet w dniu rozpoczęcia szkolenia.

12.

Jeżeli uczestnik nie ma możliwości uczestnictwa w szkoleniu i zgłosi to najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem, wówczas może
wybrać sobie inny dostępny termin lub temat szkolenia o podobnej cenie lub dokonać dopłaty do droższego szkolenia
w innym terminie. Późniejsza zmiana terminu szkolenia nie jest możliwa a brak uczestnictwa w szkoleniu nie skutkuje
powstaniem roszczenia o zwrot wpłaconej kwoty. Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE uwzględnia przypadki
losowe po stronie uczestnika i rozważa je indywidualnie, kierując się zasadami dobrej współpracy.

13.

Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE zastrzega sobie, że przesłane przez Zleceniodawcę płatności nie zostaną
zwrócone - czyli Zleceniodawca zostanie obciążony ceną szkolenia w 100%, jeżeli uczestnik nie stawi się na szkoleniu w
wyznaczonym terminie (pomimo możliwości przedstawionych w punktach 10., 11. i 12.). Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO
CREATORE uwzględnia przypadki losowe po stronie uczestnika i rozważa je indywidualnie kierując się zasadami dobrej
współpracy.

14.

Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w szkoleniu w przypadku, gdy
Firma zgłaszająca i/lub Uczestnicy zgłoszeni przez Firmę i/lub Osoby Prywatne prowadzą działalność konkurencyjną wobec
Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE.

15.

Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane
w formie pisemnej (pocztą lub e-mailem) w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja powinna
zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod
i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie. Reklamacje otrzymane po tym terminie
nie będą rozpatrywane. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od działań Centrum Doradztwa i
Szkoleń HOMO CREATORE. Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności za
nie uzyskanie efektów będących wynikiem wniosków wypracowanych i powstałych w wyniku procesów rozwojowych i
doradczych oraz za szkody wynikające z nie uzyskania korzyści z tego tytułu. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku
braku zapłaty za dane szkolenie.

16.

Wszelkie prawa do własności intelektualnej szkoleń realizowanych w ramach umowy pozostają własnością Centrum Doradztwa
i Szkoleń HOMO CREATORE i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych,
przekazanych uczestnikom - nawet we fragmentach - oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.

…………………………………………….……………….………………….
podpis i pieczątka osoby / instytucji zgłaszającej uczestników
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