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Podanie o przyjęcie na Studium Menedżer Contact Center 
Program rozwoju kompetencji menedżerskich branży CC – edycja 5, 2022-2023 

Studium Menedżer Contact Center realizowane jest przez: Fundację na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego (Centrum Edukacji Fundacji Wydziału Zarządzania) oraz Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB 

Dane płatnika – dane firmy lub osoby indywidualnej zgłaszającej udział 

Nazwa firmy  

Adres  

NIP  

Imię i nazwisko *  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

* osoba reprezentująca płatnika upoważniona do złożenia podania o przyjęcie na Studium 

Dane uczestników Studium 

UCZESTNIK 1 Imię i nazwisko 

Adres e-mail 

Numer telefonu 

UCZESTNIK 2 Imię i nazwisko 

Adres e-mail 

Numer telefonu 

UCZESTNIK 3 Imię i nazwisko 

Adres e-mail 

Numer telefonu 

UCZESTNIK 4 Imię i nazwisko 

Adres e-mail 

Numer telefonu 

UCZESTNIK 5 Imię i nazwisko 

Adres e-mail 

Numer telefonu 
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Dane osoby kontaktowej 

Imię i nazwisko **  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

** osoba reprezentująca płatnika, odpowiedzialna za kontakt z organizatorami Studium we wszystkich bieżących sprawach 
organizacyjnych 

Forma płatności 
Płatności za udział uczestników w Studium należy dokonać na podstawie faktur wystawionych przez 

Centrum Edukacji Fundacji Wydziału Zarządzania, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa na numer 

rachunku bankowego podany na fakturach, w terminach podanych na fakturach. 

1 rata w wysokości 6 000 zł brutto – wpłata do 30 października 2022 roku 

2 raty - po 3 050 zł, łącznie 6 100 zł brutto – pierwsza rata płatna do 30 października 2022 roku, druga 

rata płatna do 28 lutego 2023 roku 

4 raty - po 1 550 zł, łącznie 6 200 zł brutto – pierwsza rata płatna do 30 października 2022 roku, druga 

rata płatna do 30 grudnia 2022 roku, trzecia rata płatna do 28 lutego 2023, czwarta rata płatna do 30 

kwietnia 2023 

10 rat - po 640 zł, łącznie 6 400 zł brutto – pierwsza rata płatna do 30 października 2022 roku, druga rata 

płatna do 20 listopada 2022, każda kolejna rata płatna do 20 dnia kolejnego miesiąca 

Opcjonalnie: Dodatkowy rabat 200 zł dla każdego uczestnika od podanych cen, za zgłoszenie min. 2 

uczestników na formularzu zgłoszeniowym 

 

 

………….…..………………………….……………………….. 

Data i podpis osoby reprezentującej płatnika 

 

Podanie należy złożyć: 

● Oryginał: Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, pok. B004, pon.-pt.: 
10.00 - 16.00, tel.: 022 55 34 190, skan podania można też przesłać na adres e-mail: zgloszenie@wz.uw.edu.pl 

● Skan podania do kierownika Studium na adres e-mail: jaroslaw.izycki@smb.pl 

Do zgłoszenia należy dołączyć CV uczestników. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych: 

Współadministratorami przekazanych danych osobowych są: Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB (kontakt: 
stowarzyszenie@smb.pl) oraz Centrum Edukacji Fundacji Wydziału Zarządzania (kontakt: iod@adm.uw.edu.pl). 

Dane osobowe przekazane w podaniu w celu zgłoszenia uczestników do udziału w Studium Menedżer Contact Center 
(„Studium”) będą przetwarzane przez współadministratorów w celu zorganizowania i przeprowadzenia Studium. 

Każdy uczestnik Studium oraz osoba, której dane są przetwarzane na podstawie niniejszego podania ma prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, ich usunięcia oraz 
przeniesienia do innego administratora. Może również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma 
także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach marketingowych. 
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Więcej informacji o regułach przetwarzania danych w związku z uczestnictwem w Studium znajduje się na stronie 
https://smb.pl/news/studium-menedzer-contact-center w dokumencie do pobrania o nazwie “ZASADY PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH”. 

https://smb.pl/news/studium-menedzer-contact-center

