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KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI 
zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.03.2018 

Pieczęć Placówki Zgłaszającej – Odbiorcy Usługi 
zawierająca dane: nazwa, adres, NIP 

 DANE PŁATNIKA - do faktury*) 
nazwa, dokładny adres, NIP 

   

Do udziału w Konferencji zgłaszamy następujących uczestników: 

Imię  Nazwisko  Stanowisko 

    Dyrektor/Wicedyrektor 

    Nauczyciel 1 

    Nauczyciel 2 

Uczestnicy wezmą udział w następujących warsztatach:**) 

Tematy warsztatów Dyrektor 
Nauczyciel 

1 
Nauczyciel 

2 

W1   „Trudny” uczeń – porażka czy sukces?    

W2    Jak kształtować pozytywne relacje u dzieci w kontekście działań 
  psychologii pozytywnej i arteterapii 

   

W3   Specyfika i metody pracy z uczniem niedosłyszącym    

 

Zobowiązuję się do uregulowania odpłatności za udział w Konferencji zgłoszonych 

uczestników w kwocie***): 

150 zł odpłatność standardowa 
  

115 zł odpłatność dla Szkół Partnerskich 

przelewem na konto Organizatora, w terminie 7 dni od otrzymania faktury. 

   

Miejscowość i data  Imienna pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Placówki 
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INFORMACJA 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 922) Wyższa Szkoła Humanitas informuje, że: 

1. Administratorem Danych podanych w Karcie Zgłoszenia jest Wyższa Szkoła Humanitas (WSH) z siedzibą 

w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43. 

2. Celem zbierania i dalszego przetwarzania danych osobowych jest ich wykorzystanie przez Wyższą Szkołę 

Humanitas w procesie rejestracji uczestników i realizacji w dniu 27.03.2018 r. Konferencji z cyklu Dyrektor 

Liderem. 

3. Dane osobowe podane w Karcie Zgłoszenia nie będą udostępnione innym podmiotom poza WSH. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie wymienionej w Karcie Zgłoszenia 

przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli ich 

przetwarzania. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwa rejestracja zgłoszonych osób jako 

uczestników Konferencji i w efekcie wzięcie w niej udziału. 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PLACÓWKI 

Oświadczam, iż: 

• zapoznałam/em się z informacją podaną przez WSH, 

• osoby zgłoszone przez Placówkę w ramach niniejszej Karty, zostały zapoznane przeze mnie z treścią 

Informacji przekazanej przez WSH. 

   

Miejscowość i data  Imienna pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Placówki 

 

ZGODA OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PLACÓWKI 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej Karcie Zgłoszenia przez 

Wyższą Szkołę Humanitas w ramach procesu organizacji i realizacji Konferencji w dniu 27.03.2018 r., 

jednocześnie oświadczając, iż uzyskałem identyczną zgodę od pozostałych osób wymienionych w Karcie. 

   

Miejscowość i data  Imienna pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Placówki 

 

*) proszę uzupełnić, jeśli Placówka Zgłaszająca – Odbiorca Usługi nie jest jednocześnie Płatnikiem 

**) proszę zaznaczyć krzyżykiem przy poszczególnych uczestnikach, w którym z warsztatów każdy z nich weźmie udział 

***) proszę zakreślić kwotę, jaka obowiązuje Państwa Placówkę, w kontekście zawartego/nie zawartego porozumienia z WSH 
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