KURS INTENSYWNY MATURA 2018
(marzec – kwiecień 2018)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

(PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

DANE UCZESTNIKA
Nazwisko:
Imię (imiona):
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Nazwa szkoły ponadgimnazjalnej:
Imię i nazwisko opiekuna prawnego:
Telefon do opiekuna prawnego:
Wybrane przedmioty:
KURS ROZSZERZONY
Matematyka

☐

Fizyka

☐

KURS PODSTAWOWY
Matematyka ☐

Uczestnik kursu po uzyskaniu informacji o utworzeniu się grupy zobowiązany jest do dokonania opłaty za kurs w terminie wskazanym przez Centrum
Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń.
Opłatę należy uiścić osobno za każdy wybrany przedmiot przelewem na konto bankowe:

Dane do przelewu:
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Nr konta: 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
W tytule przelewu prosimy wpisać: „I m ię i nazw isk o uczestnik a, Kurs intensyw ny 2018 , nazw a przedm iotu”
WARUNKI ZGŁOSZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie formularza w Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń (Wydział Informatyki, Budynek Główny, ul.
Wiejska 45A, pokój 13 niski parter) lub przesłanie pocztą.
W przypadku przekroczenia liczby Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba Uczestników. Informacja o zmianach w
terminie przesłana będzie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu, najpóźniej na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie 10 dni przed jego rozpoczęciem (wymagana rezygnacja pisemna) – wniesiona opłata zostanie zwrócona w
całości. Po tym terminie Zgłaszający pokrywa 100% kosztów szkolenia lub zgłasza na deklarowane miejsce innego Uczestnika.
W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora – wniesiona opłata zostanie zwrócona w całości.
W przypadku braku rezygnacji i niewzięcia udziału w szkoleniu – wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Politechnika
Białostocka z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Wiejskiej 45A, 15-351 Białystok, NIP: 542-020-87-21. Dane osobowe zamieszczone ww. Formularzu zgłoszenia przetwarzane
są w celu organizacji kursu „KURS INTENSYWNY MATURA 2018”.
Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji na kurs. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie
podmiotom uprawnionym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

…………………………………………
DATA I MIEJSCOWOŚĆ

Centrum Rekrutacji Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB
tel. 85 746 71 45;
fax. 85 746 71 46;
kursy@pb.edu.pl

…………………………………………
CZYTELNY PODPIS

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
REGON: 000001672; NIP: 542-020-87-21
www.pb.edu.pl

