
 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości uzyskała: 

patronat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie szkoleń dotyczących instrumentów strukturalnych Unii Europejskiej  

posiada certyfikat EN ISO 9001:2008 w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych i innowacyjnych 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu 

EE--ccoommmmeerrccee  ssttrraatteeggiiąą  sspprrzzeeddaażżyy  
 

 
 

Imię i nazwisko:             

Miejsce pracy:             

Telefon:               

E-mail:               

       Chcę otrzymać fakturę 

Imię i nazwisko / nazwa firmy:            

Adres:               

NIP:                

Opłata za szkolenie w wysokości 890,00 zł zostanie przekazana na konto FRP: 

PKO BP S.A. Oddział 33 w Łodzi nr 73 1440 1185 0000 0000 1131 9227 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi dla potrzeb rekrutacji, realizacji 

szkolenia, ewaluacji i wystawienia zaświadczenia ze szkolenia (podstawa prawna, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z 

póz. zmianami, (Dz. U. 2014, poz. 1182). 

Administratorem zebranych danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź. Dane 

wykorzystywane będą dla potrzeb rekrutacji, realizacji szkolenia, ewaluacji i wystawienia zaświadczenia o udziale w szkoleniu i nie będą 

przekazywane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z usługi szkoleniowej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

………………………………………. 

 Podpis uczestnika 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź, drogą elektroniczną 

na podany przeze mnie adres e-mail informacji o usługach Fundacji zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

………………………………………. 

 Podpis uczestnika 

O szkoleniu dowiedziałam/em się z: 

 znajomi  

 ogłoszenie internetowe     e-mail 

 strona www       ulotka 

 rozmowa telefoniczna     inne (jakie?) …………………………………………………. 

 spotkanie bezpośrednie    …………………………………………………………………… 

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać do Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości faksem lub drogą elektroniczną. 

Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia udzielają pracownicy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź 

 tel. (42) 630 36 67, fax: (42) 632 90 89, e-mail: fundacja@frp.lodz.pl, www.frp.lodz.pl 

http://www.frp.lodz.pl/

