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AKADEMIA MANAGERA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
  

Miejscowość, data wypełnienia   

Nazwa Firmy   

Siedziba firmy oraz oddziałów   

Właściciel / Prezes (Imię, Nazwisko)   

Pesel   

Nr telefonu osoby decyzyjnej/ osoba do 
kontaktu  

  

Email Prezes/ osoba do kontaktu   

Email Biuro   

NIP   

Forma prawna   

  

Status przedsiębiorstwa* 
Mikro 
< 10 os. 
w tym samozatrudnienie 

Małe  
< 50 os. 

Średnie 
< 250 os. 

Typ przedsiębiorstwa* Niezależne  Partnerskie Powiązane 

  

Skumulowane dane do określenia kategorii MŚP 
Przedsiębiorcy 

Stan na n-2 
(2017 rok) 

Stan na n-1  
(2018 rok) 

Stan aktualny  
(2019 rok) 

Wielkość zatrudnienia  
(Każdy rodzaj zatrudnienia) 

      

Obroty ze sprzedaży netto (przychody)        

  

Numer kontaktowy do Księgowego   

Nazwa Banku   

Nr rachunku bankowego   

Czy przedsiębiorca jest płatnikiem Vat * TAK NIE 

Uczestnik szkolenia 
Imię i nazwisko 
(właściciel/prezes/ manager/osoba 
dedykowana do awansu) 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
przez Witkens Group Tomasz Witek, z siedzibą 
pod adresem: Gronków 281 , 34-400 Nowy Targ, 
NIP 7352516516, REGON 120429888 

TAK NIE 

  

*Podkreśl właściwe       
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Witkens Group Tomasz Witek, z siedzibą pod adresem: 
Gronków 281 , 34 400 Nowy Targ, NIP 7352516516, REGON 120429888, dalej jako „Administrator”. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:  
a) zawarcia i wykonania umowy o realizację usługi rozwojowej w ramach projektu „Akademia Managera”, dalej jako „Projekt”, lub 

podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  
b) wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków podatkowych, sprawozdawczych i 

rachunkowych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze);  

c) w celach archiwalnych i dowodowych, w celach kontroli i sprawozdawczości w ramach Projektu oraz w celu ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora);  

d) w celach realizacji kontaktu i wymiany informacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora). 
e) w celu przeprowadzenia audytu i zbadania przez podmioty certyfikujące jakości usług świadczonych przez Administratora (podstawa 

z art. 6 ust. 1 lit. A, RODO – zgoda) 
3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom danych takim jak: podmioty świadczące nam usługi księgowe, 

prawne, doradcze, hostingowe, informatyczne, podmioty uprawnione przez przepisy prawa.  
4. Pani/Pana dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przetwarzane do czasu zakończenia jej realizacji, dla 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych w pkt 2. Dane gromadzone w oparciu o udzieloną 
zgodę będą przechowywane przez okres obowiązywania Pani/Pana zgody lub krócej, jeśli zgoda zostanie wycofana lub się 
zdezaktualizuje.  

5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:  
• prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);  
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);  
• prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO); 
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 18 RODO);  
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);  
• prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);  
• w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d 
RODO).   

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy. 
Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.   

7. W zakresie, w jakim Pan/Pani wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ich podanie jest dobrowolne i przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed cofnięciem. 

8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania danych osobowych.  

9. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres korespondencyjny podany powyżej.  

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                               (data i podpis)  


