MINDS OF HOPE
ul. Sokołowska 9/327
01-142 Warszawa

T: +48 607.419.767
E: kontakt@mindsofhope.eu
I: www.mindsofhope.eu

Nazwa szkolenia: *
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data szkolenia*: …………………………………………… Miejscowość*: ……………………………………………………
Dane Uczestnika:
Imię i nazwisko*: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail*: ……………………………………….…..………… Telefon: ………………………..…………………………
Stanowisko: …………………………………………………… Specjalizacja/Zawód: ………………………..…….…………
Dane do wystawienia faktury VAT:
Pełna nazwa firmy*: ……………………………………………………………………………………………………………………
NIP*: …………………………………………………….…………………………………………………………………………………....
Imię i nazwisko*: …………………………………………..…………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………
Kod pocztowy*: ……………………………………….……… Miejscowość: ………………………..………………………
Adres e-mail*: ……………………………………….…..………… Telefon*: ………………………..…………………………
 * Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem serwisu i akceptuję jego treść. Administratorem danych osobowych jest Minds of
Hope z siedzibą w Warszawie (01-142), ul. Sokołowska 9/327 ("MoH"). Z Administratorem Danych Osobowych w MoH można się
skontaktować pod adresem: info@mindsofhope.eu lub korespondencyjnie: ul. Sokołowska 9/327, 01-142 Warszawa. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez MoH produktów lub usług lub marketingu towarów i usług własnych MoH (w
formie papierowej i/lub elektronicznej-mailowej), stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes MoH - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b),
c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją
profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej
preferencji, zachowań i postaw. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom
pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia/realizacji zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom
lub współpracownikom MoH, jak też podmiotom udzielającym wsparcia MoH na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi
umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie
przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług MoH będą przetwarzane na czas
umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające
archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach
marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu
marketingu produktów i usług MoH, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane
do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

 Tak, chciałbym otrzymywać od Minds Of Hope , z siedzibą w Warszawie (01-142), ul. Sokołowska 9/327 informacje handlowe drogą
elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. w formie mailingu, SMS lub MMS, dotyczące
produktów, usług, aktualnych ofert MoH.

 Tak, akceptuję Regulamin Świadczenia Usług Szkoleniowych przez Minds Of Hope z siedzibą w Warszawie (01-142), ul.
Sokołowska 9/327.

_____________________

_____________________

Miejscowość, data

Czytelny podpis Uczestnika / Pieczątka

* - pola obowiązkowe
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