
Prosimy o podane danych kontaktowych i szczegółów dotyczących szkolenia.

Numer Sap

Nazwa Firmy

Imię i Nazwisko osoby koordynującej

Adres e-mail

Data szkoleniaMiejsce szkolenia

Materiały szkoleniowe

Udział wykonawców z klubu SUPERWYKONAWCY ROCKWOOL 

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych (imię i nazwisko, nr. telefonu) na potrzeby komunikacji szkolenia poprzez sms-y 
oraz serwis www.super-wykonawca.pl wśród uczestników KLUBU SUPERWYKONAWCA ROCKWOOL.

Zgoda na promocję szkolenia organizowanego w siedzibie mojej firmy na stronie internetowej ROCKWOOL Polska : Wyrażam zgodę.

Dystrybutor ma obowiązek w terminie 5 dni roboczych od zaplanowanej i potwierdzonej przez ROCKWOOL Polska 
daty szkolenia potwierdzić realizację szkolenia lub odwołać je drogą mailową lub telefoniczną.

Zostałem poinformowany o konieczności potwierdzenia szkolenia na 5 dni roboczych przed jego terminem.

Zaproszenia drukowane (40 sztuk), 2 plakaty i zaproszenie w formie elektronicznej.

Telefon

Godzina

Liczba uczestników Rodzaj szkolenia

Szkolenie z systemów ETICS Szkolenie z ocieplenia poddaszy

Nazwa Dystrybutora

www.rockwool.pl

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich podanych wyżej danych osobowych w bazie ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cigacicach, 
przy ul. Kwiatowej 14, 66 - 131 Cigacice, który będzie ich administratorem oraz na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz 926 ze zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do organizacji i przeprowadzania 
szkolenia “RoadShow na zamówienie” i mojego udziału w tym szkoleniu. Zostałem/łam poinformowany/na o prawie dostępu do treści 
zgromadzonych danych, a także o możliwościach ich aktualizacji, uzupełniania i żądania ich usunięcia.

Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych w celu marketingu 
bezpośredniego produktów oraz usług ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cigacicach przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych i/lub automatycznych systemów wywołujących.

Organizatorem akcji i administratorem danych osobowych jest ROCKWOOL POLSKA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Zapewniamy uczestnikom dostęp do treści i ich danych, możliwość ich aktualizacji, uzupełniania
i żadania ich usunięcia. Złożenie poniższych oświadczeń jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia organizację 
szkolenia “RoadShow na zamówienie”.
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