
 
 

 
 

 

……………………….., dnia ……………….. 

                           miasto 

 
Wniosek o rejestrację na sesję walidacyjną 

organizowaną przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą 

  
1) Imię i nazwisko Kandydata: ……………………………………………………………………. 

urodzonego dnia:…………………….. legitymującego się dowodem osobistym nr: ………. 

2) Data sesji: (dzień, miesiąc, rok): ……………………………… 
 

3) Nazwa Kwalifikacji / Zestawu uczenia się Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie 
handlowym – sprzedawca, składającej się z 2 kwalifikacji: 

a. Zestaw 1. Obsługa klienta w punkcie handlowym 
b. Zestaw 2. Obsługa towaru i administracja procesem sprzedaży 

 
4) Dane teleadresowe:1 

a. Dane do faktury: …………….. 

b. Adres korespondencyjny do wysyłki dokumentów (jeśli inne niż wyżej): 

…………….. 

c. Adres e-mail: ………………. 

d. Numer telefonu: …………….. 

 

5) Wraz z niniejszym wnioskiem o rejestrację zgłaszam wniosek o zwolnienie z części 

sesji walidacyjnej na podstawie osobnego Oświadczenia o posiadanie Zaświadczenia 

zaliczenia części zestawów efektów uczenia się: 

TAK  / NIE 

 

Podpis: 

 

 

                                                           
 niepotrzebne skreślić 



 
 

 
 

Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię, nazwisko, 

adres korespondencyjny, e-mail, nr dowodu osobistego, numery telefonu, w celu przeprowadzenia  

procesu walidacji.  

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów oraz e-mailowych zaproszeń do udziału w 
organizowanych przez CCIFP wydarzeniach w celach marketingowych związanych z działalnością i 
ofertą Izby.: szkoleniach, komitetach sektorowych, spotkaniach biznesowych, itp., na podany 
powyżej adres e-mail.  
 

Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych jest CCIFP 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) w Warszawie, Al. 

Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, nr KRS 0000147491, NIP: 526-17-37-417, REGON: 010669184. 

 
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych 
osobowych prosimy zgłaszać na adres ccifp@ccifp.pl  
 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez 

Klientów zgody oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane 

osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy 

danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy CCIFP. 

 
Państwa dane osobowe są przechowywane przez CCIFP i przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla 
wypełniania naszych obowiązków oraz wyłącznie na okres niezbędny, aby osiągnąć cele, dla których dane 
osobowe są zbierane, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych.  
Na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych mają Państwo prawo do:  

 żądania dostępu do Państwa danych osobowych,  
 żądania sprostowania Państwa danych osobowych,  
 żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,  
 żądania przeniesienia danych,  
 usunięcia danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych  
 wniesienia skargi do kompetentnego organu ds. ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych).  
 

CCIFP przekaże dane osobowe firmie PROFES (dane firmy…), która we współpracy z CCIFP przeprowadza 

walidację. 

 

 

Data, podpis: 

 

 

 


