Secure Your Business

CIS Certification & Information Security Services Sp. z o. o.

Formularz zgłoszeniowy
Fax: + 48 32 216 26 41 E-mail: office.pl@cis-cert.com
CIS – Certification & Information
Telefon:
Security Services Sp. z o. o.
Fax:
Ul. Żwirki i Wigury 14
E-Mail:
43-190 Mikołów
Internet:
Proszę wypełnić formularz czytelnie oraz pominąć punkty, które nie mają zastosowania.

+48 32 216 26 40
+48 32 216 26 41
office.pl@cis-cert.com
pl.cis-cert.com

Rezerwacja pokoi:

Dane osobowe:
Nazwisko

Data urodzenia *

Imię

Miejsce urodzenia *

Tytuł

Telefon

Adres

e-mail

Opłata za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia,
możemy jednak pomóc w rezerwacji hotelu

Dowody praktyki:
Niezbędne do uczestniczenia w szkoleniu ,,Auditor
Bezpieczeństwa Informacji” (proszę odnieść się do
wymagań egzaminacyjnych zawartych w broszurze
programu).
W załączniku:
□ Dowody potwierdzające doświadczenie
□ Dowody potwierdzające przeprowadzenie
auditów

Nazwa i adres firmy

Faktura VAT
□ dla firmy

□ dla uczestnika

□ Wyrażam zgodę na przesłanie faktury za
Telefon

pośrednictwem e- mail.

Fax

E-Mail
*Dane konieczne do potwierdzenia uczestnictwa i wydania certyfikatu

Zgłoszenie: Proszę zaznaczyć szkolenie, w którym chce Pan/Pani uczestniczyć:

Data szkolenia IS Manager:

Data szkolenia IS Auditor:

Omówienie standardu
ISO 27001 / ISO 27002

□ ..................................

Podstawy prawne
IS Manager
Podstawy psychologii dla
IS Manager

Egzamin techniczny
wprowadzający do szkolenia
IS Auditor

□

...................................

Podstawy psychologii dla
IS Auditor
Techniki auditu
Egzamin IS Auditor

Egzamin IS Manager
Koszt całego szkolenia: 2 800,00 zł./os. (opłata akredytacyjna za egzamin
i certyfikat jest wliczona w cenę). Cena nie zawiera podatku VAT.

Koszt całego szkolenia: 2 390,00 zł./os. (opłata akredytacyjna za egzamin
i certyfikat jest wliczona w cenę). Cena nie zawiera podatku VAT.

Miejsce: ................................

Miejsce: ............................

Kandydat składający podpis oświadcza, iż zapoznał się z ,,Ogólnymi warunkami dla posiadaczy certyfikatów” oraz, że okres ważności ich certyfikatów i wyniki egzaminów są zgodne z wymaganiami. Ponadto
kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i zapisywanie ich przez IT zgodnie z ustawą zawierającą zasady o ochronie danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa firmy i adres zostaną
wpisane na listę, która będzie dostępna dla wszystkich uczestników). Podpis potwierdza również poprawność informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym. Administratorem danych osobowych jest firma
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Mikołowie (43-100) - więcej informacji na ten temat w Warunkach uczestnictwa na stronie 2 zgłoszenia.
Kandydaci zobowiązują się również do nieudostępniania innym bazy pytań przygotowujących ich do testu wstępnego wprowadzającego do szkolenia IS Auditor.

Miejsce, data

Podpis oraz pieczątka firmy
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Opracowała: Wróblewska

Sprawdził: Kubista

Zatwierdził: Bienioszek

CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 14 43-190 Mikołów
NIP: 635-182-87-27 REGON: 242738066 KRS 0000399267
Tel.: (+48 32) 216 26 40 Fax: (+48 32) 216 26 41
e-mail office.pl@cis-cert.coml internet pl.cis-cert.com

Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenia powinny być dokonywane na formularzu
zgłoszeniowym. Formularz może zostać przekazany przez:
Fax: +48 32 216 26 41
E-mail: office.pl@cis-cert.com
Pocztą na adres:
CIS – Certification & Information Security Services Sp. z o. o.
ul. Żwirki i Wigury 14, 43-190 Mikołów
Liczba miejsc jest ograniczona. Termin zgłoszeń upływa na 10 dni
przed rozpoczęciem szkolenia. Po otrzymaniu zgłoszenia przez
CIS - uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji. Zgłoszenia
będą rozpatrywane w kolejności ich otrzymania. Informacja o
rezygnacji ze szkolenia lub niemożliwości uczestniczenia w
szkoleniu (np. z powodu choroby) powinna być przekazana do
CIS niezwłocznie.
Rejestracja odbywa się zgodnie z ogólnymi warunkami
uczestnictwa, jak również innymi zasadami stosowanymi przez
CIS np. warunkami przystąpienia do egzaminu lub okresu
ważności certyfikatów, jak również ogólnymi warunkami dla
posiadaczy certyfikatów.
Warunki płatności
Wpłata za udział w szkoleniu i egzaminie powinna być dokonana
w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT. Uczestnicy
otrzymują faktury przed rozpoczęciem szkolenia. Cena obejmuje:
przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe w formie
drukowanej, opłatę akredytacyjną oraz przerwy kawowe i obiad.
Cena nie zawiera podatku VAT.
Rezygnacja i zmiana zgłoszenia
Rezygnacja i zmiana zgłoszenia powinna zostać skierowana do
CIS w formie pisemnej. W przypadku odwołania uczestnictwa
w szkoleniu w terminie krótszym aniżeli 10 dni przed jego
rozpoczęciem (decyduje data otrzymania powiadomienia),
związana jest z koniecznością poniesienia opłaty w wysokości
100 % kosztów uczestnictwa w szkoleniu. Jeśli osoba uczestniczy
tylko w szkoleniu lub przystępuje wyłącznie do egzaminu, nie
będzie od niej pobierana pełna opłata za szkolenie. CIS zastrzega
sobie możliwość zmiany daty, miejsca, trenera oraz treści
szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez CIS,
uczestnicy otrzymują w pełni zwrot wniesionej opłaty.
Ochrona danych
Uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie ich danych osobowych
i zapisanie ich na potrzeby postępowania dotyczącego
wydarzenia oraz prowadzenia rejestru klientów zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz.
1000). Kandydat wyraża również zgodę na otrzymywanie od CIS
informacji o innych usługach i produktach oferowanych przez
Jednostkę. Zgoda ta może zostać w każdej chwili wycofana. Dane
właścicieli ważnych certyfikatów CIS mogą zostać opublikowane
na stronie internetowej Jednostki.
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma CIS Certification & Information Security Services Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Mikołowie (43-190).
Twoje dane przetwarzamy w celu przesyłania informacji
w zakresie systemów zarządzania, obsługi zapytań w zakresie
certyfikacji i szkoleń, wypełnienia obowiązków wynikających
z litery prawa min. polegającego na wystawianiu faktur za
realizowane usługi, zawarcia i wykonania zobowiązań
wynikających z ofert i zawartych umów, windykacji należności;
prowadzenia postępowań sądowych i arbitrażowych.
Odbiorcami danych osobowych w ramach prowadzonej
działalności CIS - Certification & Information Security Services

Sp. z o.o. są: Jednostka certyfikacyjna CIS - Certification
& Information Security Services GmbH z siedzibą w Wiedniu w
Austrii, trenerzy i auditorzy związani z CIS - Certification
& Information Security Services Sp. z o.o. i CIS GmbH, podmioty
wspomagające działalność biznesową CIS Certification
& Information Security Services Sp. z o.o. takie, jak: dostawcy
usług informatycznych, kurierskich, pocztowych, telefonicznych
i księgowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, wniosku o zaprzestanie lub
ograniczenie przetwarzania. W takim przypadku przestaniemy
przetwarzać Twoje dane w tych celach, z jednoczesnym
uwzględnieniem podstaw prawnych nadrzędnych. Czas
przetwarzania danych po zakończeniu realizacji celów
wynikających z zawartych umów, jest przedłużony o terminy
wynikające z dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez
okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia
roszczeń. Czas przetwarzania danych również regulowany jest
wymaganiami akredytacyjnymi i dla dokumentów związanych z
certyfikacją i oceną zgodności termin przechowywania danych to
12 lat. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, z którym możesz
zapoznać się pod linkiem https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, przysługuje Ci
prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania
kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
żądania
usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); żądania
ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, przenoszenia dostarczonych danych,
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. W przypadku, gdy
uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego
kierując ją wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie https://uodo.gov.pl/.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną
danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci
praw, skontaktuj się z nami pod adresem iod@cis-cert.com lub
dzwoniąc pod numer : +48 32 216 26 40.
Standardy
Informacje na temat wszystkich norm można uzyskać ze strony
internetowej pl.cis-cert.com
Szkolenia zamknięte
Na życzenie klienta możemy przeprowadzić szkolenie zamknięte
w siedzibie firmy klienta. Szkolenie zostanie dostosowane do
potrzeb organizacji. W przypadku chęci uzyskania większej ilości
informacji klient może wnioskować o przygotowanie
indywidualnej oferty.
Dokładne informacje na temat zasad egzaminacyjnych
i zasad realizacji szkolenia mogą zostać pobrane przez
uczestnika ze strony:
www.cis-cert.com

pl.cis-cert.com



Ogólne warunki dla właścicieli certyfikatów



Ogólne warunki dotyczące usług świadczonych przez
CIS- Certification & Information Security Services
Sp. z o. o.



Przepisy dotyczące egzaminu IS Manager i IS Auditor



Regulamin egzaminowania i certyfikowania przez
Jednostkę CIS dla posiadaczy certyfikatów

Powyższe dokumenty są integralną częścią umowy.

