FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dane osobowe
Nazwisko

Adres

Imię
Numer telefonu
Adres e-mail
Kursy
Rodzaj kursu:

standardowy

Poziom:

intensywny
konwersacyjny

Uwagi:

indywidualny
DELE
hiszpański w biznesie
hiszpański dla dzieci
Preferowane dni zajęć:

Preferowane godziny zajęć:

poniedziałek - środa

9.00 – 12.15

wtorek - czwartek

16.00 – 17.30

piątek

17.45 – 19.15

sobota

19.30 – 21.00

Skąd się o nas dowiedziałeś?
z internetu

od znajomych

z ulotki

z reklamy na ulicy

z plakatu

inne …………………………..?

Oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że zapoznałem się z regulaminem kursów oraz cennikiem w n centro de
espanol. Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Podpis:
„Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej
wysyłanych przez N CENTRO DE ESPANOL – CENTRUM JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO Lucas Perez de la Fuente, z siedzibą
przy ul. Staromiejskiej 12/2 w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).”
Podpis:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych
przez N CENTRO DE ESPANOL – CENTRUM JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO Lucas Perez de la Fuente, z siedzibą przy ul.
Staromiejskiej 12/2 w Katowicach. Jednocześnie oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz
iż zostałem poinformowana/y o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w oparciu o art.23, ust.1 pkt1 i ust.2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.
U. Nr 133poz. 883) oraz na umieszczenie ich w bazie n centro de espanol i otrzymywanie na podany adres mailowy informacji
związanych z jego działalnością statutową
zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
Data:

Podpis:

