
 

     FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

"Szkolenie dla fizjoterapeutów z zakresu fizjoterapii oddechowej 

pacjentów z chorobami przewlekłymi układu oddechowego" 

 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania:  

Adres e-mail:  

Telefon:  

 

Posiadam kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty: TAK/ NIE 

Aktualne miejsce zatrudnienia: 

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

Numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty: 

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

 

Warunki Zgłoszenia 
1. Szkolenie odbywa się stacjonarnie z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów oraz wszelkich zasad reżimu 

epidemicznego zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2316, ze zm.) 

2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres 

kontakt@mukowiscydoza.pl do dnia 25.10.2021 r. 

3. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry fizjoterapeutów pracujących na terenie miasta Białegostoku, a przede wszystkim, 

fizjoterapeutów pracujących w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. 

4. Ze względu na ograniczoną  liczbę  miejsc ( maksymalnie 10. uczestników) o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia zajęć. W przypadku gdyby 

szkolenie nie odbyło się z przyczyn niezależnych od organizatora w zaplanowanym terminie, uczestnikowi zostanie 

zaproponowany inny  dogodny dla niego termin. 

6. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.  

 

Polityka prywatności i poufności 

Założenia dotyczące Projektu oraz cała związana z nim dokumentacja (w tym formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty 
związane z rekrutacją, listy osób zakwalifikowanych itd.), poza informacjami udostępnionymi na stronie internetowej, są 
informacjami poufnymi, udostępnionymi jedynie na żądanie uprawnionych organów kontroli. Zaznacza się jednocześnie, 
że złożone dokumenty (w tym formularz zgłoszeniowy) stanowią dokumentację Projektu i nie podlegają zwrotowi. 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Fundację MATIO w celu organizacji uczestnictwa w projekcie, oraz 
czynności kontrolnych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym uczestnictwa                            
w projekcie: imię i nazwisko, adres, miejsce zatrudnienia, nr telefonu, adres e-mail. Wymienione dane osobowe będą 
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to 
niezbędne do wskazanych celów, w których dane te są przetwarzane. Zgodę można w dowolnym momencie wycofać. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: 
joanna.kupiec@mukowiscydoza.pl 

 

………………………………………………………. 

                                                                                           Data i podpis zgłaszającego 

 

 

 

Szkolenie dofinansowane ze środków Miasta Białystok.  
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