
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - KLUB TRENERÓW BIZNESU

Imię i Nazwisko:

Adres zameldowania:

Kod pocztowy Miejscowość:

Ul/Al.: Nr domu/lokalu

Adres korespondencyjny, jeśli inny niż zameldowania:

Kod pocztowy Miejscowość:

Ul/Al.: Nr domu/lokalu

Dane kontaktowe:

Nr tel.: Alternatywny nr tel.:

Adres mail:

Specjalność zawodowa:

 trener  coach  doradca  wykładowca inne (jakie) …………………………………..…

Branża: ……………………………………………………………… 

Tematyka z zakresu, której świadczę usługi edukacyjne: …………………………………...……….

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

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

Zobowiązuje  się  do  uiszczenia  opłaty  członkowskiej  w  wysokości  250zł  za  roczne
członkostwo – płatne na konto: 42 1020 1127 0000 1302 0263 5464 , PKO Bank Polski SA,
tytuł przelewu: Klub Trenerów, Imię i Nazwisko.
Proszę o wystawienie faktury i przesłanie jej na podany adres mail. 

______________________________

KLUB TRENERÓW BIZNESU
klub@klubtrenerowbiznesu.pl 

tel. 601 64 11 17
www.klubtrenerowbiznesu.pl

mailto:klub@klubtrenerowbiznesu.pl


Dane do faktury jeśli inne niż podane wcześniej:1

Nazwa firmy

Adres

NIP

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  
(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na:

 przekazywanie moich danych innym członkom Klubu Trenerów; przetwarzanie moich danych przez firmę Empiria
sp.  z  o.o.  w  celu:  przekazywania  informacji  dotyczących  ofert  handlowych,  kontaktów  bieżących  związanych  z
działalnością  i  ofertami  Klubu;  publikowanie  przekazanych  przeze  mnie  danych  zawierających  ofertę  szkoleń  na
ogólnodostępnej stronie www.klubtrenerowbiznesu.pl oraz na stronach powiązanych; publikowanie na stronie www w
Strefie  Klubowicza  (dostępne  tylko  po  zalogowaniu)  Klubu  zdjęć/filmów  z  warsztatów  i  spotkań  klubowych;
przekazywanie  danych  podmiotom  trzecim  w  celu  weryfikacji  możliwości  skorzystania  z  ofert  specjalnych  dla
członków Klubu; 2

 publikowanie na stronie www Klubu publicznie dostępnym zdjęć/filmów z warsztatów i spotkań klubowych;

 przekazywanie moich danych kontaktowym osobom trzecim w celu podjęcia współpracy. 3

Administratorem moich danych osobowych jest firma Empiria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zasobnej 46.
Mam prawo do kontroli przetwarzania moich danych, prawo do ich zmieniania i poprawiania.

……………………………………….. …………………………………………
      Miejscowość i data Czytelny podpis

1
W przypadku braku tych danych, rachunek zostanie wystawiony na osobę 

2
Opisany sposób przetwarzania danych jest niezbędny do prowadzenia statutowej działalności Klubu wobec jej 

członków, akceptacja jest wymagana. 
3

W przypadku nie wyrażenia zgody, Klub będzie skrzynką kontaktową dla ewentualnych oferentów. 

______________________________

KLUB TRENERÓW BIZNESU
klub@klubtrenerowbiznesu.pl 

tel. 601 64 11 17
www.klubtrenerowbiznesu.pl

mailto:klub@klubtrenerowbiznesu.pl
http://www.klubtrenerowbiznesu.pl/

