
 

 

                                                            dane do kontaktu w sprawie kursu  

                                                                           Tel. 52 567 00 17 
                                                                    E-mail. centrum@byd.pl 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS 
 

PROSIMY O ZAZNACZENIE WYBRANEGO KURSU 
 

☐  Kurs podstaw rachunkowości i księgowości firmy z wykorzystaniem komputera 

☐  Analiza finansowa 

☐  Samodzielny księgowy 

☐  Księgowość budżetowa  

☐  Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 
 

 

 

CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI  
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY 

ulica Garbary 2, Bydgoszcz 85-229 

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE 
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY 

ulica Długa 34, Bydgoszcz 85 – 034 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ NA KURS 

IMIĘ/IMIONA  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NAZWISKO  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PESEL  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ADRES ZAMIESZKANIA – ULICA/NR 

DOMU/NR MIESZKANIA/KOD 
POCZTOWY/MIEJSCOWOŚĆ 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI 
(JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DATA I MIEJSCE URODZENIA  
(DZIEŃ/MIESIĄC/ROK; MIEJSCOWOŚĆ I 
WOJEWÓDZTWO) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ADRES E-MAIL  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NR TELEFONU  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

mailto:centrum@byd.pl


W PRZYPADKU GDY MA BYĆ WYSTAWIONA FAKTURA ZA KURS PROSIMY O WYPEŁNIENIE PONIŻSZYCH DANYCH 

Prawdziwość danych w formularzu potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 
……………………………… 

miejscowość, data  
 
 
 
 

…………………………………………………………….………… 
 czytelny podpis osoby zgłaszającej się na kurs 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS  

-  uiszczenie zaliczki za udział w kursie w wysokości 200 zł brutto, 

-  wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiście formularza zgłoszeniowego na adres Wyższej 

Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2 – Centrum Szkoleń i Certyfikacji, Bydgoszcz lub mailowo 

centrum@byd.pl do dnia zakończenia rekrutacji na kurs. 

 
Wpłaty zaliczki 200 zł należy dokonać na nr konta Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy   

67 1090 1072 0000 0001 0184 7750 - opis przelewu: zaliczka na nazwa kursu za imię i nazwisko. 

Terminy zajęć oraz potwierdzenie organizacji kursu zostanie dokonane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  
– Oddział w Bydgoszczy  po zakończeniu rekrutacji , pod warunkiem zebrania minimalnej grupy szkoleniowej. 
 
 

 
 
 
 
 
…………………………………………………………….…………                                                                                              …………………………………………….…………    
 czytelny podpis osoby zgłaszającej się na kurs                                                                                                podpis osoby przyjmującej formularz 

 

……………………………… 
  miejscowość, data  

 

 

 

DANE DO FAKTURY (jeśli dotyczy) 

NAZWA  

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ADRES 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NIP 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

mailto:centrum@byd.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-034)  

przy ul. Długiej 34, NIP 554-031-24-38, REGON 090563606, KRS 0000065582, e-mail: biuro@pte.bydgoszcz.pl, tel. +48 52 322 90 60. 
 

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych: Dominik Raś, e-mail: iod@pte.bydgoszcz.pl lub pisemnie (na adres siedziby Administratora). 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w związku ze świadczonymi przez Administratora usług szkoleniowych: 

1) na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (tj. z art. 6 ust. 1 lit a) RODO*) w celu przesyłania na wskazany adres poczty 

elektronicznej informacji związanych z realizowanym kursem/szkoleniem, w tym materiałów szkoleniowych; 

2)   w celu wykonania umowy na realizację usługi szkoleniowej w której bierze udział osoba, której dane dotyczą tj. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

3)   w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (tj. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

4)   gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora     

tzn. w celu (tj. z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): 

-   kontaktowania się w kontekście organizacji i przeprowadzenia kursu/ szkolenia; 

-   marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta; 

-   dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; 

-   w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego zakładu pracy (siedziby Administratora) w zw. z art. 22(2) ustawy Kodeks Pracy. 

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 

1) wycofania zgody osoby, której dane dotyczą, 

2) dopóki trwa prawnie uzasadniony interes Administratora, 

3) dopóki wymaga tego obowiązek prawny ciążący na Administratorze, 

4) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy,  

a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klienta i zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń 

przysługujących Administratorowi, 

5) dane osobowe przetwarzane w celu monitoringu wizyjnego zakładu pracy (siedziby Administratora) będą przechowywane przez okres 3 

miesięcy od momentu zarejestrowania. 

 

Kategorie danych osobowych obejmują: imię, imiona i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-mail, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania 

i do korespondencji. 

 

Podanie danych jest dobrowolne jednakże ich nie podanie uniemożliwia zapisanie na kurs osoby, której dane dotyczą, podpisanie umowy na 

realizację usługi szkoleniowej i wydanie właściwego dokumentu potwierdzającego zakończenie kursu/szkolenia. 

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego i do organizacji międzynarodowych 

poza sytuacją w której następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą. 

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2) prawo do sprostowania danych,  

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych; 

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych; 

5) prawo do przenoszenia danych,  

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

 

Administrator spełni Państwa żądanie, o ile nie będziemy zobowiązany przetwarzać tych danych na podstawie innych przepisów prawa 

 

Wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „ochrona danych 

osobowych”. 

 

Dla danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 
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Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora): operatorzy pocztowi,  

przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych w tym serwisów internetowych), 

firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, osoby działające na rzecz Administratora w związku z realizacją kursu/szkolenia, biuro rachunkowe, 

pracowników Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy (jednostka prowadząca rekrutację). 

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez  

Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa.  

 

Rozporządzenie 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). 

 

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ KLAUZULI INFORMACYJNEJ 
 
 

……………………………… 
miejscowość, data 

 
 

…………………………………………………………….………… 
 czytelny podpis osoby zgłaszającej się na kurs  

 

 
 


