
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Warszawa-Rembertów, 16-17 lutego, 2-3 marca oraz 16-17 marca 2017] 
 

Celem kursu  

jest pokazanie, w jaki sposób praktyczne zastosowanie rzetelnej wiedzy naukowej z dziedziny 

psychologii pozytywnej* może pomóc Ci w podnoszeniu efektywności funkcjonowania 

organizacji i ich pracowników.  
 

Podczas kursu  

poznasz konkretne, praktyczne narzędzia, które będziesz mógł zastosować do zwiększania 

motywacji i zaangażowania pracowników, poczucia sensu wykonywanej przez nich pracy oraz 

satysfakcji osiąganej w pracy. Dzięki temu poprawisz efektywność Twojej organizacji oraz 

zbudujesz wysokojakościową, długoterminową przewagę na rynku.  
 

Korzyści z udziału w tym kursie: 

 poznanie najnowszej naukowej i równocześnie praktycznej wiedzy z zakresu psychologii 

pozytywnej w organizacji 

 poznanie praktycznych wskazówek dotyczących możliwości wykorzystania nowej wiedzy 

zarówno na poziomie projektowania procesów HR (rekrutacji, adaptacji, rozwoju, oceny), 

jak i pracy z pracownikami i zespołem 

 poszerzenie warsztatu pracy o rzetelne narzędzia oparte na psychologii pozytywnej 

 możliwość podzielenia się trudnościami w budowaniu pozytywnych organizacji (uczących 

się/turkusowych) i znalezienia rozwiązań wynikających z rzetelnej wiedzy psychologicznej 

i menedżerskiej 

 przygotowanie i przećwiczenie własnych propozycji pozytywnych interwencji  

w organizacji (na poziomie procesów zarządzania lub indywidualnym) 

 networking w grupie, której zależy na zmianie paradygmatu zarządzania ludźmi w Polsce 

 możliwość szczerej dyskusji z innymi praktykami w bezpiecznej atmosferze oraz uzyskania 

wsparcia w rozwiązaniu problemów z życia organizacji 

 wykorzystanie synergii pracy zespołu trenerów prowadzących zajęcia 

 follow up w postaci „pozytywnego mailingu” 

 godzinna poszkoleniowa indywidualna konsultacja wdrożeniowa prowadzona przez 

wybranego trenera 

 certyfikat ukończenia szkolenia 



 

Dla kogo jest ten kurs? 

Dla kadry zarządzającej wszystkich szczebli i branż, HR Biznes Partnerów, specjalistów HR, 

trenerów, coachów oraz innych specjalistów wspierających rozwój ludzi.  

Nie jesteś pewien czy ten kurs jest dla Ciebie?  

Chciałbyś zorganizować podobne szkolenie tylko dla pracowników swojej firmy?  

Chętnie przygotujemy szkolenie, które będzie odpowiedzią na potrzeby Twojej organizacji. 

Zapraszamy do kontaktu: 

Beata Wolfigiel   mail: entuzja@entuzja.pl,   tel.: 604 340-467 

Agnieszka Zawadzka   mail: azawadzka.pl@gmail.com  tel.: 668-156-731 

 

 
Na tym kursie, specjalnie dla Ciebie,  

wiedzę i doświadczenie połączyło trzech ekspertów i praktyków  
stosujących wiedzę z dziedziny psychologii pozytywnej do wsparcia rozwoju 

pracowników i organizacji. 

 
Beata Wolfigiel  
psycholog biznesu, trener, coach, właściciel firmy „Entuzja” 

 

Od 2000 r. prowadzi szkolenia rozwijające kompetencje psychospołeczne oraz 

osobiste dla firm i instytucji, a także dla osób prywatnych. Specjalizuje się w praktycznej 

psychologii pozytywnej. 

 

Wykładowca kilku uczelni wyższych, m.in. Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu SWPS oraz 

Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na studiach podyplomowych. Absolwentka 

studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się badaniami 

naukowymi na temat flow (doświadczeń przepływu) w zadaniach zawodowych, czyli 

odczuwaniem głębokiej satysfakcji z wykonywania danej czynności, która nas tak pochłania, że 

świat naokoło przestaje istnieć. Wiedzę tę można wykorzystać w praktyce do tworzenia 

warunków sprzyjających motywacji, do odnajdywania pasji, a także do pracy nad zachowaniem 

równowagi między życiem osobistym a zawodowym. Stworzyła profesjonalne narzędzie do 

badania flow w zadaniach zawodowych: Kwestionariusz FLOW-W (FLOW at Work). 

 

Certyfikowany trener FRIS® Style Myślenia i Działania. Posiada certyfikat Level 3 Award In First 

Line Management wydany przez Institute of Leadership and Management w Londynie. Jako 

coach pracuje w podejściu opartym na dowodach (Evidence Based Coaching), w tym Positive 

Psychology Coaching. 

 

Współautorka książki „Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania!”, autorka kilku artykułów 

naukowych dotyczących prowadzenia aktywizujących treningów dla osób dorosłych oraz 

artykułów biznesowych do magazynu Fundacji Fortis „Moja Firma” oraz „Marka jest kobietą”. 
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Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej, członek Polskiego Towarzystwa 
Trenerów Biznesu. Członek Rady Programowo-Biznesowej Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert na 
konferencjach międzynarodowych np. na Europejskim Kongresie Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, prelegent i trener na Konferencjach Psychologii Pozytywnej.  

 
Agnieszka Zawadzka  

psycholog, trener, coach, dydaktyk 
 

Prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji 

menedżerskich i przywódczych, kompetencji społecznych, rozwoju osobistego, 

inteligencji emocjonalnej, pozytywnej emocjonalności, zwiększania dobrostanu. Współautorka 

modelu coachingowego PERMA służącego budowaniu dobrostanu poprzez wykorzystanie 

wartości w działaniu (VIA). Jako trener i coach specjalizuje się w tworzeniu szkoleń oraz 

programów rozwojowych opartych o psychologię pozytywną i wyniki badań naukowych 

(Evidence Based Approach). 

 

Wykładowca na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi wykłady, seminaria oraz warsztaty na 

studiach stacjonarnych i podyplomowych. Członek Zespołu Naukowo-Badawczego Centrum 

Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego. Koordynator merytoryczny seminariów 

naukowych dedykowanych praktykom zajmującym się rozwojem pt. „Jak korzystać z psychologii 

pozytywnej w coachingu”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Członek 

European Mentoring & Coaching Council (EMCC). Prelegent i ekspert na wielu polskich oraz 

międzynarodowych konferencjach naukowych. Autorka artykułów naukowych z dziedziny 

psychologii pozytywnej i zarządzania.  

 

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze 

specjalizacją "Wspieranie rozwoju osobowości", przygotowującą do pracy trenera biznesu. 

Uczestnik studiów podyplomowych Coaching Profesjonalny – metody i praktyka (Akademia 

Leona Koźmińskiego) oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich (Uniwersytet SWPS). 

Ukończyła kurs Positive Psychology prowadzony przez prof. Barbarę Fredrickson (University of 

North Carolina at Chapel Hill), a także szkolenia: Odporność psychiczna (Mental Toughness), 

Dialog motywujący - wydobywanie i wzmacnianie motywacji w pracy z klientem, Zintegrowany 

model przywództwa.  

 

Obecnie realizuje pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem pozytywnego kapitału 

psychologicznego (PsyCapu) pracowników organizacji oraz jego związkiem z efektywnością 

realizacji celów zawodowych i odczuwanym dobrostanem.  

 

Marta Pawlikowska-Olszta  

psycholog pracy i organizacji, doradca HR 
 

Zajmuje się wsparciem etycznego i efektywnego zarządzania ludźmi w Polsce na 

każdym z etapów – zarówno w procesie rekrutacji, adaptacji, rozwoju kompetencji, oceny 

pracowników, jak i ich zwalniania. Swoje działania praktyczne prowadzi w nurcie psychologii 

pozytywnej.  

 



Ma doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu polityk zarządzania zasobami ludzkimi, 

restrukturyzacji, doradztwie HR oraz szkoleniu i prowadzeniu treningów rozwojowych dla 

zróżnicowanych kompetencyjnie menedżerów zarządzających wszystkich szczebli, w trzech 

różnych sektorach.  

 

Jest autorką poradnika dla menedżerów i specjalistów zarządzania ludźmi: „Skuteczny menedżer 

– Czego nie uczą w szkole o zarządzaniu ludźmi” oraz artykułów w Personel i Zarządzanie: m.in. 

„7 pułapek, w które wpadają prezesi” ”„Odpowiedzialność menedżerska”, i „Dlaczego 

powinieneś zrezygnować z bycia menedżerem” w miesięczniku „Zarządzanie i Personel”. 

Prowadzi bloga rozwoju zawodowego dla szefów i pracowników www.jakzarzadzacpoludzku.pl  

 

Z wykształcenia jest magistrem psychologii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – 

specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji.  

 

Ukończyła studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami pracy - Szkoła Główna Handlowa, Audyt 

strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych - Wydział Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytetu Warszawskiego, Mediacje i negocjacje - Uczelnia Łazarskiego z Polskim Centrum 

Mediacji oraz Doradztwo zawodowe - Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Kwestie organizacyjne  

Miejsce:  Warszawa-Rembertów, Ul. Ilskiego 65 

Termin:  16-17.02.2017, 2-3.03.2017 oraz 16-17.03.2017 w godzinach 9:00-17:00.  

Robimy krótkie przerwy kawowe (w cenie), przerwa obiadowa - do 45 minut  

(we własnym zakresie).  
 

Czas trwania:  48 godzin pracy psychoedukacyjnej i warsztatowej w zakresie psychologii 

pozytywnej. 

Koszt kursu: 

 Kurs składa się z 6 dni warsztatowych. Obejmuje 3 dwudniowe zjazdy  

 Inwestycja - 4 900 zł z VAT za osobę  

 

Forma pracy 

Szkolenia są przeprowadzane z zastosowaniem metod interakcyjnych (około 80% czasu 

szkolenia). Umożliwiają one aktywne i szybkie nabywanie lub rozwijanie wiedzy i umiejętności 

oraz jednoczesne włączanie ich w indywidualny system wiedzy i doświadczeń zawodowych. 

Grupa będzie liczyć nie więcej niż 16 osób. 

Stosujemy następujące techniki szkoleniowe: 

1. Wprowadzenia teoretyczne z zastosowaniem środków multimedialnych  

2. Metody aktywne: 

 dyskusje aktywizujące 

 prace w zespołach 

 techniki twórczego myślenia 

 kwestionariusze diagnozujące 

 symulacje 

http://www.jakzarzadzacpoludzku.pl/


 case study- analizy przypadków 

 metody coachingowe 

 prace indywidualne 

 gry i zabawy diagnostyczno – dydaktyczne 

 

W celu zapisania się na kurs prosimy o wypełnienie zamieszczonego na końcu oferty formularza 

zgłoszeniowego i przesłanie go na adres – entuzja@entuzja.pl.  
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PROGRAM KURSU 

 

MODUŁ I  

(16-17.02.2017- 9:00-17:00) 

Dzień 1 Pracownik w centrum uwagi - wykorzystanie modeli dobrostanu w budowaniu 

efektywnych i etycznych organizacji 

1. Poznamy się i ustalimy wspólnie zasady współpracy na kursie, by pracować skutecznie, 

w dobrej atmosferze umożliwiającej korzystanie z synergii grupowej.  

2. Dowiesz się czym jest psychologia pozytywna i jak możesz zastosować tę wiedzę 

w kontekście pracy w organizacji.  

3. Zrozumiesz czym jest pełne zdrowie psychiczne i jakie są jego konsekwencje dla 

funkcjonowania w pracy. 

4. Uzbroisz swoją intuicję i dotychczasową praktykę o rzetelną wiedzę dotyczącą dobrostanu 

w pracy, która pomoże Ci zwiększyć efektywność pracy.  

5. Doświadczysz w praktyce tego, jak pozytywne emocje poszerzają zasoby umysłowe, 

psychologiczne, społeczne i fizyczne w oparciu o teorię pozytywnej emocjonalności Barbary 

Fredrickson. 

6. Dowiesz się jak zwiększać dobrostan pracowników zgodnie z modelem PERMA.  

 

Dzień 2 Pozytywne zachowania organizacyjne (POB) i Pozytywny kapitał psychologiczny 

(PsyCap) – w jakim celu i w jaki sposób można zwiększać ich poziom u pracowników 

1. Poszerzysz swoją wiedzę o „praktyczny” przegląd badań nad pozytywnymi zachowaniami  

 w organizacji i pozytywnym kapitałem psychologicznym (PsyCap) pracowników. 

2. Dowiesz się jakie korzyści płyną ze zwiększania ich poziomu i jakie są ich konsekwencje dla 

 poprawy efektywności organizacji.  

3. Dowiesz się co wnosi odporność psychiczna, poczucie sprawstwa, realistyczny optymizm i 

 nadzieja na sukces (model HERO) do zaangażowania, satysfakcji, kreatywności i wydajności 

 w pracy. 

4. Przećwiczysz jak możesz zwiększać poziom zasobów psychologicznych pracowników i jak 

 wpływa to na skuteczność realizacji celów zawodowych. 

5. Zaplanujesz jak rozwijać pozytywny kapitał psychologiczny i jak wykorzystać go w realizacji 

 zadań menedżerskich i HR-owych – rekrutacji, wdrażaniu, rozwoju, ocenie. 

6. Dowiesz się jak zaprojektować działania rozwojowe (np. coaching, treningi) w oparciu 

 o wiedzę na temat kapitału psychologicznego i pozytywnych zachowań organizacyjnych. 

 

MODUŁ II  

(2-3.03.2017 - 9:00-17:00) 

 Dzień 3  Wartości, godność i dobrostan eudajmonistyczny w projektowaniu i optymalizacji 

działania organizacji 
 

1. Zrozumiesz jaki jest związek praktyczny pomiędzy dobrostanem psychologicznym 

i społecznym a projektowaniem organizacji.  



2. Zdobędziesz nowe spojrzenie na kluczową potrzebę pracownika jaką jest potrzeba poczucia 

 własnej wartości/godności i dowiesz jak można ją zaspokajać. 

3. Zrozumiesz dlaczego „turkusowe organizacje” powinny być przyszłością organizacji.  

4. Przeanalizujesz w jakim stopniu Twoja firma wpisuje się w orientację pozytywną w zakresie 

 przywództwa, kultury i strategii organizacyjnej, projektu organizacji oraz kapitału ludzkiego. 

5. Wymienisz się z grupą dobrymi praktykami w projektowaniu i udziale w procesach HR 

 (zarządzaniu zespołem). 

 Dzień 4   Budowanie motywacji wewnętrznej oraz flow w zarządzaniu zespołem i w pracy własnej 

1. Poznasz siłę motywacji wewnętrznej i jej przełożenie na produktywność w biznesie. 

2. Zrobisz analizę swoich optymalnych doświadczeń na autorskim narzędziu „Koło flow”, by 

  móc wykorzystać je w zawodowym obszarze życia. 

3. Wypracujesz sposób na stworzenie warunków do pojawienia się flow w pracy własnej oraz 

zespołu. 

4. Uświadomisz sobie ryzyko nieumiejętnego zarządzania flow i sposoby radzenia sobie z nim. 
 

MODUŁ III 

(16-17.03.2017 - 9:00-17:00) 

Dzień 5  Narzędzia kapitalizacji pozytywnych emocji w organizacji 

1. Uporządkujesz wiedzę na temat emocji, stresu i odporności 

2. Poznasz i przećwiczysz narzędzia kapitalizacji pozytywnych emocji -  

 pozytywną informację zwrotną- Komunikat ja/FUKO 

 negatywną informacja zwrotną - Komunikat ja/FUKO 

 asertywną zgodę 

 asertywną odmowę 

 Poznasz sposób na projektowanie przyszłości organizacji w oparciu o mocne strony i 

wcześniejsze sukcesy - Analiza pochwalająca/ Appreciative Inquiry  

Dzień 6  Twoje pozytywne interwencje  

1. Zaplanujesz i przygotujesz swoją interwencję pozytywną 

2. Dowiesz się jak zapobiegać adaptacji hedonistycznej 

3. Przyjrzysz się ryzykom zaproponowanej przez Ciebie interwencji i pomysłom na to jak je 

mitygować.  
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* Psychologia pozytywna jest dziedziną psychologii koncentrującą się na uwarunkowaniach 

zadowolenia z życia, mocnych stronach człowieka, warunkach determinujących jego rozwój,  

a także na sposobach konstruktywnego radzenia sobie z w kryzysowych sytuacjach. 

 

Psychologia pozytywna w organizacji skoncentrowana jest na poszukiwaniu czynników 

sprzyjających optymalnemu funkcjonowaniu oraz rozwojowi pracowników i organizacji. W 

podejściu tym podkreśla się rolę mocnych stron pracownika w realizacji zadań i pokonywaniu 

wyzwań biznesowych, znaczenie poczucia sensu wykonywanej pracy oraz możliwości 

samorealizacji w pracy. Efektem stosowania tego podejścia jest wzrost zaangażowania  

w wykonywaną pracę, wzrost satysfakcji z pracy oraz zwiększenie efektywności zawodowej.  

 

Wyniki przeprowadzonego w Polsce badania „Najlepsi Pracodawcy” pokazały, że zaangażowany 

w pracę jest tylko co drugi pracownik badanych organizacji (51%). Takie same wyniki uzyskano 

również w badaniach zrealizowanych przez Instytut Gallupa w USA. Koszt tego braku 

zaangażowania wynosi rocznie ok. 300 miliardów dolarów strat w wydajności. 

 

Magazyn „Harvard Business Review” uznał wykorzystanie psychologii pozytywnej w biznesie 

za przełomowy pomysł rewolucjonizujący współczesne myślenie o zarządzaniu organizacjami. 

Wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa potwierdziły, że zastosowanie 

psychologii pozytywnej w organizacjach biznesowych przynosi wymierne korzyści dla 

pracodawcy oraz pracownika. Mimo potwierdzonej skuteczności, wiele współczesnych firm nie 

wykorzystuje jeszcze siły tkwiącej w naukowych odkryciach psychologii pozytywnej.  
 

  



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

PRAKTYCZNY KURS PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ W ORGANIZACJI  
TERMIN I MIEJSCE: 16-17 lutego, 02-03 marca oraz 16-17 marca 2017r. (6 dni szkoleniowych) WARSZAWA-REMBERTÓW 
 

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i nazwisko: ............................................................. Stanowisko: ..............................................................  

e-mail: ........................................................................ Telefon: ....................................................................  

Nazwa Firmy............................................................... NIP: ................................................. 

Ulica, nr domu, nr lokalu: .............................................. Miejscowość i kod pocztowy: .......................................  
 

PROSIMY O ZAZNACZENIE ODPOWIEDNIEJ OPCJI:  
o 4410 zł/os (w tym 23% VAT) przy zgłoszeniu do 23 stycznia 2017 r.  

Cena obejmuje: udział w sześciodniowym kursie, materiały, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia kursu.  
o 4900 zł/os (w tym 23% VAT) przy zgłoszeniu od 24 stycznia 2017 r.   

Cena obejmuje: udział w sześciodniowym kursie, materiały, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia kursu. 

EWENTUALNE UWAGI: ......................................................................................................................................  

WARUNKI ZGŁOSZENIA:  

1. Warunkiem zgłoszenia udziału w usłudze edukacyjnej jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego e-mailem 

na adres entuzja@entuzja.pl oraz otrzymanie e-mailowego potwierdzenia uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Organizator zastrzega sobie 

prawo kontaktu z osobami zgłaszającymi chęć udziału w kursie w celu zbadania potrzeb szkoleniowych przed oraz po przesłaniu 

potwierdzenia zgłoszenia. 

2. Przesłane Uczestnikowi przez Organizatora potwierdzenie Zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi 

edukacyjnej, stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę.  

3. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w usłudze edukacyjnej, 

nie później jednak niż 2 (dwa) dni przed jej rozpoczęciem.  

4. Organizator dopuszcza możliwość płatności ratalnej (w tej sprawie prosimy o kontakt indywidualny z Organizatorem). 

Wpłaty należy dokonać na rachunek:  
ENTUZJA Szkolenia i doradztwo, 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 96,  
BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie 30 1140 2004 0000 3602 3568 6637.  
5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z usługi edukacyjnej pod warunkiem złożenia rezygnacji na piśmie (listem lub pocztą elektroniczną) w 
terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu. 
6. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa w określonym w p. 5 terminie oraz niewzięcia udziału w wydarzeniu, zgłaszający 

Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w usłudze edukacyjnej (100% ceny) wynikających z zawartej umowy. 

Decydująca jest data wpływu rezygnacji do Organizatora. 

7. W przypadku, gdyby usługa edukacyjna nie odbyła się z powodów niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi zostanie zaproponowany 
udział w usłudze edukacyjnej w innym terminie lub w ciągu 14 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. W przypadku dokonania wpłaty za uczestnictwo w 
usłudze edukacyjnej, pełna kwota wpłaty zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych. 
9. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz akceptacją warunków Regulaminu i upoważnieniem 
Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Uczestnika albo osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego 
Uczestnika.  
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu wynikających ze zbadanych potrzeb szkoleniowych, zmian 
prelegentów w przypadkach nagłych oraz do odwołania wydarzenia.  
11. Organizator dołoży wszelkich starań, by poziom usługi spełniał najwyższe standardy edukacyjne, nie jest jednak odpowiedzialny za 
poziom nabytej przez Uczestnika wiedzy, jak również za efekty wykorzystania wszelkich informacji przekazanych przez Organizatora w 
trakcie szkolenia. 

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej 
zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest Entuzja. Szkolenia i doradztwo z siedzibą w Tychach, ul. 
Zwierzyniecka 96. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie 
danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie na kurs. 

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie 
informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, 
jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa newslettera utrwalającego wiedzę po kursie,  informacji o 
nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość 
ich poprawiania. Administratorem danych jest Entuzja. Szkolenia i doradztwo z siedzibą w Tychach, ul. Zwierzyniecka 96. 
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