
 

              

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,  
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3 

Podanie o przyjęcie na Studium Menedżer Contact Center, 

największego w Polsce programu rozwoju kompetencji 

menedżerskich dedykowanego branży CC 

realizowane przez 

Fundację na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 
 (Centrum Edukacji Fundacji Wydziału Zarządzania) oraz 

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB  

 

Imię, nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu ……………………………................................................................................................... 

Adres e mail ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

JUŻ DZIŚ MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z DWÓCH PROMOCJI ZA  

DOŁĄCZENIE W PAŹDZIERNIKU DO STUDIUM MENEDŻER  

CONTACT CENTER 

 

PROMOCJA WPISOWE: Poniższe ceny uwzględniają rabat 100 zł za wpisowe 

w październiku i obwiązują tylko do końca października 2021 roku.  

PROMOCJA DOFINANSOWANIE STUDIUM: Poniższe ceny uwzględniają 

dofinansowanie 2 000 zł dla pierwszych 30 osób, które zapiszą się na 

Studium. 

Wybieram formę płatności: (proszę zakreślić właściwą) 

1 rata w wysokości 5 900 zł brutto za 2 semestry Studium – wpłata do 31 października 2021 roku 

2 raty - po 3 000 zł, łącznie 6 000 zł brutto za 2 semestry Studium – pierwsza rata płatna do 31 

października 2021 roku, druga rata płatna do 28 lutego 2022 roku 

4 raty – po 1 525 zł, łącznie 6 100 zł brutto za 2 semestry Studium – pierwsza rata płatna do 31 

października 2021 roku, druga rata płatna do 30 grudnia 2021 roku, trzecia rata płatna do 28 lutego 

2022 roku, czwarta rata płatna do 30 kwietnia 2022 roku  

10 rat w wysokości 630 z, łącznie 6 300 zł brutto za 2 semestry Studium – pierwsza rata płatna do 31 

października 2021 roku, druga rata płatna do 20 października 2021 roku, kolejne raty płatne co miesiąc 

do 20 każdego następnego miesiąca. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty rat. 

  OPCJONALNIE: Prośba o kontakt w celu ustalania indywidualnego harmonogramu spłaty rat. 

 

 



 

              

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,  
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3 

 

Wpłaty za studium powinny być wniesione na konto: 

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

Nr konta: 41 1240 6263 1111 0010 6150 1662 z dopiskiem „CONTACT CENTER” oraz imieniem i nazwiskiem 

uczestnika Studium 

Dane do faktury: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…..………………………….      
Data i podpis  

 

Współadministratorami Twoich danych są: Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB (kontakt: stowarzyszenie@smb.pl) oraz Centrum 
Edukacji Fundacji Wydziału Zarządzania (kontakt: iod@adm.uw.edu.pl). Twoje dane, które podałeś w formularzu zgłoszeniowym do Studium 
Menedżer Contact Center („Studium”) będziemy przetwarzać w celu zorganizowania i przeprowadzenia Studium, w którym zdecydowałaś/-
łeś się wziąć udział. 

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych, ich usunięcia 
oraz przeniesienia do innego administratora. Możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz także 
prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych pod kątem marketingowym. 

Więcej informacji o regułach przetwarzania Twoich danych w związku z uczestnictwem w Studium znajdziesz na stronie 
https://smb.pl/news/studium-menedzer-contact-center w dokumencie do pobrania  o nazwie “ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH”. 

 

4 kroki rekrutacji na Studium Menedżer Contact Center 

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy. 

2. Wyślij formularz i CV na adres: jaroslaw.izycki@smb.pl 

3. Dokonaj pierwszej wpłaty. 

4. Dołącz od października 2021 roku do największego w Polsce programu rozwoju 

kompetencji menedżerskich dedykowanego branży CC. 

#kariera #kompetencje #kwalifikacje 

mailto:stowarzyszenie@smb.pl
mailto:iod@adm.uw.edu.pl
https://smb.pl/news/studium-menedzer-contact-center
mailto:jaroslaw.izycki@smb.pl

