Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Projekt pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”
Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu „Rozwój
Lokalny”.
Projekt realizowany w ramach umowy partnerskiej z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski pn. Biznes
ma wielkie oczy…cykl reportaży połączonych z wywiadem z właścicielami ostrowskich firm

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowią właściciele, kadra kierownicza oraz pracownicy firm zarejestrowani na
podstawie umowy o pracę. Szkolenie skierowane dla przedsiębiorstw które, mają siedzibę firmy na
terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Cel webinarium:


Chcemy, by po szkoleniu uczestnicy zamienili działanie po omacku w social mediach na
przemyślane działanie, które zaowocuje konkretnymi celami, istotnymi dla rozwoju firmy.



Uczestnicy dowiedzą się jakimi prawami rządzą się Facebook, Instagram i Tik Tok oraz jak
działać na nich skutecznie.



Poznają praktyczne rozwiązania dotyczące prowadzania konta, tworzenia contentu, budowania
zasięgów oraz zaangażowania.



Dowiedzą się dlaczego warto nagrywać video (…)

Data i miejsce realizacji:
7 i 8.06.2022r. godz. 9:00
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Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24
63-400 Ostrów Wielkopolski
Zgłaszam udział następującej osoby:
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………................
Adres:.........................................................................................................................................
Tel: ……………………………………………………………………………………………………….
E-mail:......................................................................................................................................
NIP Firmy……………………………………………………………………………………………………….
*Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
** Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami.
Formularz prosimy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ocwp.org.pl do dnia 31.05.2022r.
Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

OŚWIADCZENIE
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym, dla potrzeb udziału w szkoleniu pt. Kreowanie wizerunku firmy w social mediach przez
Stowarzyszenie OCWP

NIE

TAK

Czy wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U.2017.1219 tj. ze zm.)na podany w formularzu adres e-mail na temat usług szkoleniowych i
doradczych oferowanych przez Stowarzyszenie OCWP.
NIE

TAK

Organizatorem szkolenia jest:
Stowarzyszenie OCWP
ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 736 11 60, e-mail: szkolenia@ocwp.org.pl
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Stowarzyszenie
Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Szkolna 24 (kod pocztowy: 63-400 Ostrów
Wielkopolski. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi szkolenia
w formie webinarium), a także, informujemy, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji),
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Klauzuli Informacyjnej RODO. Dane osobowe podane przez
Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi szkolenia, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również
na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym.
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych są
dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem: www.ocwp.org.pl w zakładce Klauzula Informacyjna RODO.
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