Zapraszamy na :

BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych
Bielsko-Biała, 15 kwietnia 2019 r. od godz. 8:00
ZIAD, Al. Armii Krajowej 220, pawilon 3
UCZESTNICY:
Przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
CEL:
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
• Przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
• Zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
• Postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożeń.
PROGRAM:
Szkolenie prowadzone jest zgodnie z wymogami:
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1860),
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2007, Nr 196,
poz. 1420),
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
Szkolenie kończy się testem sprawdzającym.
Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest zaświadczenie wydawane według
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r.
Zajęcia poprowadzą specjaliści z zakresu BHP oraz dyplomowani ratownicy medyczni
KOSZT: 80,00 PLN / 1 osoba
Koszt obejmuje: dydaktyka, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
Osoba do kontaktu: MACIEJ PŁOSA, tel.: 606 20-40-25 lub 506 76-27-35

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej.
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: mplosa@irpbb.com.pl.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH U KLIENTA !

Temat, data i miejsce
DANE DO FAKTURY:

Odbiorcy:
Nabywcy:
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ
stanowisko
e-mail

Imię i nazwisko

telefon

DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW
Imię i nazwisko

Płatność:

□ przelew

telefon

□ gotówka

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
Administratorem Danych Osobowych jest IRP Inwestycje – Rozwój – Personel Spółka z.o.o. z siedzibą Bielsku-Białej
ul. Siewna 12/29, 43-300 Bielsko-Biała.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych osobowych w celu:
- organizacji szkolenia i jego rozliczenia w oparciu o Państwa zainteresowanie naszą ofertą (art.6.ust. 1pkt. b i c RODO)
gdy to konieczne dane mogą być przetwarzane:
- w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur, dowodów sprzedaży,
innych dokumentów księgowych, zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w celu dochodzenia roszczeń, windykacji, w celach dowodowych, w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio, będących realizacją
naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt F RODO); a w zakresie wykraczającym w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a),
UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOOWYCH
Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Realizacja poszczególnych uprawnień zależeć będzie od przepisów szczególnych. Pełny obowiązek informacyjny
znajduje się pod adresem: irpbb.com.pl w zakładce RODO.
WARUNKI REZYGNACJI ZE SZKOLENIA:
Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej, nie później niż 3 dni robocze przed datą szkolenia.
Rezygnacja w terminie późniejszym, jej brak lub nie zgłoszenie się na szkolenie nie zwalnia od uiszczenia faktury w pełne wysokości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych Spółki IRP zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r.

□ TAK □ NIE
Zapoznałam/em się i akceptuję powyższe warunki

Podpis osoby upoważnionej

