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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS 
 
	

 
 
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE: 

 
 

 
1. DANE PERSONALNE 

NAZWISKO:  
PIERWSZE IMIĘ:  DRUGIE IMIĘ:  
MIEJSCOWOŚĆ 
URODZENIA:  WOJEWÓDZTWO:  

SERIA I NR DOWODU 
OSOBISTEGO  PESEL:  

 
2. KONTAKT 

TELEFON KONTAKTOWY  
E-MAIL  

 
 
 
 
 
Potwierdzam zgodność danych

      
……………………………………………................. 

       (podpis) 
 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i edukacji w szkole wizażu i stylizacji 
Maquillage Art (Makijaż Art) (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

         
……………………………………………................. 

             (podpis) 
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Do  Formularza  zgłoszeniowego na kurs należy dołączyć: 
 

- w przypadku uprzedniej płatności elektronicznej, potwierdzenie wpłaty 
wpisowego w wysokości ….......... zł wniesionego na konto ,  
w tytule przelewu proszę wpisać Imię , Nazwisko i rodzaj wybranego kurs. 

 
 

mBank - 49 1140 2004 0000 3502 7965 9257 
Maquillage Art 

Aleksandra Bożek -Ryś 
Ul.  Tetmajerów 5/2, 35-056 Rzeszów 

 
 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Bożek Maquillage Art. 
(Makijaż Art), Tetmajerów 5/2, 35-056 Rzeszów 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych i na potrzeby 
prowadzenia działań edukacyjnych. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom bez 
Pani/Pana wiedzy i osobnej zgody. 
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów rekrutacji i 
edukacji w Makojaż Art (Makijaż Art). 
5) Pani/Pana dane będą przetwarzane do dnia zakończenia nauki. Po tym czasie zostaną 
zarchiwizowane do celów statystycznych, w zakresie niezbędnym do odtworzenia 
uzyskanych na koniec nauki zaświadczeń i certyfikatów (na wypadek utraty oryginałów) 


