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Firma szkoleniowa Human Skills 

Oceny okresowe 
 

 
Opinie o szkoleniu: 
 
Szkolenie było niezwykle przydatne. Usystematyzowało mi w jaki sposób prowadzić 
rozmowy z pracownikami, jak wyznaczać cele oraz monitorować ich realizację. 
 
Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym szkoleniu, ponieważ dzięki zdobytej wiedzy, 
którą postaram się wdrożyć w praktykę, będę mógł budować swój autorytet w 
rozmowie z pracownikami. Jednocześnie bardzo zależało mi, by czuć pewność oraz 
wiedzieć w jaki sposób przekazywać trudną informacje zwrotną. 
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DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ: 
 
✓ Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 

2019r., 2021r., 2022r. 
✓ Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. 
✓ Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. 
✓ Co roku nasze usługi szkoleniowe są weryfikowane oraz certyfikowane przez DEKRĘ. 
✓ Jesteśmy Firmą  Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 
2.14/00243/2014. 

✓ Jesteśmy firmą współpracująca z Extended DISC, FRIS oraz Insight 
Discovery. MTQ, ILM 72. 

✓ Wspieramy Klientów realizując sesje coachingowe oraz mentoringowe: 
✓ Realizujemy projekty oceny kompetencji AC/DC oraz oceny 360. 
✓ Prowadzimy projekt szkoleniowy dla kobiet – Sukces Kobiety Biznesu. 
✓ Tworzymy projekty rozwojowe jak najbardziej dopasowane do potrzeb 

naszych Klientów. 
✓ Efektywnie wspieramy edukację naszych Klientów, aby mogli oni osiągać 

możliwie najwyższą pozycję na konkurencyjnych rynkach. 
✓ Udowadniamy uczestnikom szkoleń, że świadoma praca nad 

kompetencjami pozwala sprawnie tworzyć potencjał kadrowy pracodawców. 
 
Jako firma cenimy przede wszystkim: 
 
✓ Odpowiedzialność za wysoką jakość naszych usług. 
✓ Szczerość, otwartość i uczciwość w stosunku do Klientów. 
✓ Pasję z jaką tworzymy nowe projekty rozwojowe. 
✓ Ciągły rozwój i dążenie do doskonałości.  
 

 

 

 

 

http://www.humanskills.pl/
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OPIS SZKOLENIA  

Szkolenia HR, których tematyką są oceny okresowe pracowników, są jednymi z najbardziej 
poszukiwanych obecnie kursów dla działów personalnych. Prezentowane w tym miejscu 
szkolenie HR koncentrujące się na ocenie pracowniczej polecamy wszystkim nowocześnie 
zarządzanym organizacjom, którym zależy na poprawie efektywności swoich pracowników. 
Otwarte kursy HR „Oceny okresowe pracowników” rekomendujemy przede wszystkim 
pracownikom działów kadr, kierownikom i liderom zespołów, a także kandydatom na powyższe 
stanowiska i wszystkim zainteresowanym poszerzeniem wiedzy z zakresu Human Resources 
oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Zaprojektowane przez naszych ekspertów szkolenia dla HR 
ukierunkowane na rozwijanie kompetencji związanych z prowadzeniem motywujących rozmów 
oceniających pracowników to najskuteczniejsza forma wsparcia specjalistów zatrudnionych 
w dziale personalnym, którzy odpowiadają za rozwój, zaangażowanie i efektywność 
pracowników w firmie. 

Stacjonarny kurs Human Resources „Oceny okresowe pracowników” oraz jego odpowiednik 
dostępny jako szkolenie online doskonali profesjonalne umiejętności niezbędne do planowania 
i prowadzenia motywujących rozmów oceniających – uczy, jak budować autorytet, formułować 
okresowe oceny i prawidłowo je komunikować, w jaki sposób pracować z Box Performance 
Model, jak umiejętnie chwalić pracownika i skutecznie korygować jego zachowania. Otwarte 
szkolenia Human Resources z dziedziny oceniania pracowników przybliżają ponadto 
Uczestnikom kursów zasady prawidłowej analizy wyników ceny pracowniczej na poziomie 
pracownika oraz na poziomie strategicznym. 
Otwarte kursy HR i szkolenia działu personalnego, których tematem jest okresowa ocena 
pracownicza, dostępne są dla Państwa w dwóch wariantach – jako stacjonarne szkolenie 
Human Resources organizowane w naszym centrum szkoleniowym oraz jako zdalne szkolenia 
HR odbywające się na platformie Clickmeeting lub Zoom. Serdecznie zapraszamy 
do zapoznania się ze szczegółowym programem szkoleń: „Oceny okresowe pracowników” 
i zapisu na wybrany kurs. 
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CELE I KORZYŚCI 

Organizowane przez nas szkolenia HR koncentrują się na nauce praktycznych i przydatnych 
umiejętności oraz niezbędnych kompetencji wymaganych na stanowiskach w dziale kadr, od 
których opanowania ściśle zależy realizacja powierzonych im zadań. Szkolenie HR „Oceny 
okresowe pracowników” ma na celu wyposażenie Kursantów w rzetelną i pogłębioną wiedzę 
na temat nowoczesnych narzędzi przydatnych w procesie oceniania pracowników oraz 
przygotowanie ich do umiejętnego ich wykorzystania w czasie planowania i prowadzenia 
rozmowy oceniającej w celu zwiększenia wydajności poszczególnych członków zespołu, 
zmotywowania ich do rozwoju i zaangażowania w realizację strategicznych celów firmy. 
Opracowane przez nas kursy HR z tej dziedziny kompleksowo przygotowują pracowników działu 
HR i managerów do formułowania rzetelnej, obiektywnej i adekwatnej oceny, ponieważ jedynie 
feedback o takich cechach może stać się narzędziem skutecznie wspierającym rozwój całej 
organizacji. 

Otwarte szkolenia dla HR podejmujące tematykę procesu okresowej oceny pracowniczej 
pozwalają pozyskać wartościową wiedzę i uczą, jak prawidłowo ją wykorzystać podczas spotkań 
feedbackowych z pracownikiem. Nasz praktyczny kurs Human Resources „Oceny okresowe 
pracowników” szybko nauczy Cię reguł tworzenia informacji zwrotnej z uwzględnieniem cech 
osobowościowych rozmówcy, zaznajomi Cię z metodami korygowania i chwalenia 
pracownika oraz przybliży Ci założenia koncepcji Box Performance Model. Z prezentowanego 
szkolenia Human Resources wyniesiesz również ekspercką wiedzę o tym, jak wykorzystać swoje 
atuty w czasie planowania i prowadzenia rozmowy oceniającej. Kursy HR, szkolenia działu 
personalnego i kadry kierowniczej z obszaru oceniania sprawią, że staniesz się skuteczniejszy w 
swojej pracy, a dla aplikujących na stanowiska menedżerskie i posady w dziale personalnym 
profesjonalne szkolenie Human Resources będzie z pewnością dodatkowym atutem podczas 
rozmowy o pracę. 

Otwarte szkolenia HR „Oceny okresowe pracowników” czekają na Ciebie w wygodnej i 
zapewniającej wiele swobody formie online oraz jako kursy stacjonarne organizowane w naszej 
siedzibie. Skorzystaj już dziś ze wparcia naszych doświadczonych trenerów, wymieniaj 
doświadczenia z innymi i zdobądź z Human Skills klucz otwierający drzwi do Twojej kariery! 
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JAKIE KORZYŚCI OFERUJĄ NASZE SZKOLENIA HR „OKRESOWA OCENA 
PRACOWNIKÓW”? 

Otwarte szkolenie HR „Okresowa ocena pracowników” to intensywny kurs wiedzy eksperckiej, 
który kształci kluczowe kompetencje wymagane do prawidłowego prowadzenia procesu oceny 
pracowników i podnoszenia ich efektywności. Opracowane przez naszych trenerów kursy HR 
z tego wyspecjalizowanego obszaru wprowadzają Kursantów w arkana różnorodnych metod 
i technik zarządzania wydajnością pracowników, ich potencjałem i talentami. 

Szkolenia dla HR „Okresowa ocena pracowników” pozwolą Ci nabyć specjalistyczną 
wiedzę o: 

• Wyzwaniach związanych z systemami ocen pracowniczych. 
• Zastosowaniu box performance model. 
• Aktualnych trendach w dziedzinie zarządzania efektywnością pracowników. 

 
Opisywany kurs Human Resources dostarcza Kursantom wielu cennych wiadomości 
oraz pogłębia ich wiedzę w obszarach zarządzania personelem, zarządzania rozwojem 
pracowniczym, motywowaniem, planowaniem i wyznaczaniem celów. 

Szkolenia Human Resources dotyczące oceny pracowniczej wyposażą Cię w praktyczne 
umiejętności: 

• Analizy wyników ocen okresowych na poziomie strategicznym. 
• Interpretacji wyników ocen okresowych na poziomie zespołu. 
• Wykorzystania wyników oceny okresowej do wsparcia indywidualnego rozwoju 

pracowników. 
 

Kursy HR, szkolenia działu personalnego i kadry zarządzającej z procesu oceniania pracowników 
kompleksowo przygotowują do efektywnego zarządzania wydajnością zespołu oraz skutecznego 
wspierania rozwoju jego członków. 

Szkolenie Human Resources z oceniania pogłębi Twoje profesjonalne kompetencje związane 
z: 

• Budowaniem autorytetu mentora poprzez jakość udzielanych informacji zwrotnych. 
• Analizy cząstkowych wyników na poziomie strategicznym. 

Stacjonarne i zdalne szkolenia HR kształcące umiejętność prowadzenia efektywnych rozmów 
oceniających przyczynią się do rozwoju innych kluczowych dla liderów kompetencji i zdolności. 



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 

Strona | 5 

 
 
 
 
 
PROGRAM SZKOLENIA DLA HUMAN RESOURCES OCENY OKRESOWE 
– KURS ONLINE 
 
Szkolenie HR „Okresowa ocena pracowników” oferowane jako kurs online zostało 
zaprojektowane jako jednodniowy intensywny kurs organizowany na platformie Zoom lub 
Clickmeeting. Nasze zdalne kursy HR organizowane w tej wygodnej i nowoczesnej formule 
wyróżnia wysoki stopień indywidualizacji programu zajęć – szkolenia dla HR w formie spotkań 
online staramy się dopasować do potrzeb konkretnej grupy szkoleniowej i oczekiwań Kursantów. 
Kurs Human Resources „Okresowa ocena pracowników” standardowo przewiduje naukę 
w podziale na 4 główne moduły tematyczne. W ramach wstępu do szkolenia Human Resources 
z obszaru oceniania pracowników eksperci prowadzący nasze kursy HR, szkolenia działu 
personalnego i menedżerów mogą modyfikować poszczególne elementy założonego planu, 
uwzględniając wyniki diagnozy potrzeb szkoleniowych Uczestników, która ma miejsce 
na początkowym etapie szkolenia. 
Szkolenie Human Resources „Okresowa ocena pracowników” kończy się uzyskaniem 
certyfikatu poświadczającego ukończenie profesjonalnego szkolenia HR w Human Skills. 
 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA HR OKRESOWA OCENA 
PRACOWNIKÓW – KURS ONLINE 
 
Szkolenie HR: Okresowa ocena pracowników 
 
Zdalne szkolenie HR z dziedziny oceny pracowniczej odbywa się na popularnych i łatwych w 
obsłudze platformach przeznaczonych do organizowania spotkań online. Kursy HR w tej formule 
nie wymagają instalowania dodatkowego oprogramowania. W cenie zdalnego szkolenia dla HR 
kształcącego umiejętność prowadzenia efektywnej oceny pracowniczej Kursanci otrzymują od 
nas dodatkowo obszerny pakiet materiałów szkoleniowych oraz bezpłatne wsparcie 
poszkoleniowe ze strony eksperta prowadzącego dany kurs Human Resources. Po ukończeniu 
zdalnego szkolenia Human Resources „Okresowa ocena pracowników” każdy jego Uczestnik 
ma możliwość skorzystania ze wsparcia naszego trenera w ramach e-konsultacji dostępnych 
przez miesiąc po spotkaniu online. Zdalne kursy HR i szkolenia działu personalnego z zakresu 
oceny pracowniczej opierają się na wykorzystaniu różnorodnych nowoczesnych i skutecznych 
form oraz metod nauczania, m.in. Activity Based Learning, paneli dyskusyjnych i ćwiczeń 
praktycznych. 
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Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – rozpoznanie indywidualnych potrzeb szkoleniowych 
Uczestników spotkania oraz określenie celów kursu. 
 
Moduł I. Ocena okresowa – wyzwania związane z systemem ocen pracowniczych 

• Dlaczego potrzebujemy nowego podejścia do systemu oceniania pracowników? 
• Oceny pracownicze w realiach pandemicznych. 
• Zaangażowanie czasowe pracowników vs oczekiwane efekty. 

 
Moduł II. Ocena okresowa – metodologia i cykl procesu (aktualne trendy) 

• Rola HR i liderów w procesie oceny pracowniczej. 
• Zakres i forma oceny. 
• Organizacja procesu w czasie. 

 
Moduł III. Ocena okresowa – analiza danych na poziomie strategicznym 

• Box Performance Model – czym jest i jak z niego korzystać? 
• Praktyczne podejście do strategicznej analizy danych. 
• Case study – strategia dla organizacji. 
• Case study – strategia dla zespołu. 

 
Moduł IV. Oceny okresowe – analiza danych na poziomie pracownika 

• Ocena pracownika a decyzje personalne. 
• Case study – analiza indywidualna. 
• Informacje zwrotne po ocenie okresowej. 

 
Podsumowanie szkolenia. Szkolenie Human Resources online kończy się powtórzeniem 
najważniejszych zagadnień poruszanych w toku zajęć oraz przygotowaniem indywidualnego 
planu działania przez Uczestników spotkania. Finałem zdalnego szkolenia HR jest wystawienie 
certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu w naszym renomowanym centrum 
szkoleniowym. 
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PROGRAM SZKOLENIA DLA HUMAN RESOURCES OCENY OKRESOWE  
-KURS STACJONARNY 
 
Stacjonarne szkolenie HR z dziedziny okresowej oceny pracowniczej organizowane jest 
w siedzibie Human Skills zlokalizowanej w doskonale skomunikowanym z resztą miasta punkcie 
na mapie Warszawy. Otwarte kursy HR prowadzone w naszym centrum są prowadzone 
w wyjątkowo komfortowych warunkach w doskonale wyposażonych salach z pełną 
dostępnością dla osób niepełnosprawnych. Stacjonarne szkolenia dla HR, liderów i osób 
poszukujących zatrudnienia na pokrewnych stanowiskach kształcące kompetencje z zakresu 
oceny pracowniczej zostały zaprojektowane jako jednodniowe intensywne warsztaty 
teoretyczno-praktyczne. Kurs Human Resources „Okresowa ocena pracowników” w swoim 
programie uwzględnia 4 moduły tematyczne, wstęp oraz podsumowanie szkolenia. 
Standardowy program stacjonarnego szkolenia Human Resources może ulec modyfikacji 
na podstawie wyników diagnozy potrzeb szkoleniowych danego zespołu Kursantów. Wszystkie 
organizowane w centrum Human Skills kursy HR, szkolenia działu personalnego poświęcone 
ocenie pracowniczej uwzględniają w swoim przebiegu przerwy, w tym również przerwę kawową 
premium z przygotowanymi przez nas przekąskami i napojami oraz dłuższą przerwę obiadową 
(posiłek w pobliskiej restauracji jest już wliczony w cenę kursu!). 

Stacjonarne szkolenie Human Resources „Okresowa ocena pracowników” kończy się 
uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie profesjonalnego szkolenia HR w Human 
Skills. 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA HR OKRESOWA OCENA 
PRACOWNIKÓW – KURS STACJONARNY 

Szkolenie HR: Okresowa ocena pracowników 

Stacjonarne kursy HR z obszaru oceny pracowniczej poprzedza wnikliwa diagnoza potrzeb i 
oczekiwań Kursantów zaplanowana jako obligatoryjny element wprowadzający do szkolenia dla 
HR „Okresowa ocena pracowników”. Klienci wybierający prezentowany otwarty kurs Human 
Resources z naszej oferty otrzymują od nas komplet materiałów szkoleniowych oraz nieodpłatne 
wsparcie poszkoleniowe ze strony trenera prowadzącego dany kurs Human Resources. Po 
ukończeniu szkolenia Human Resources „Okresowa ocena pracowników” każdy Kursant ma 
możliwość skorzystania z e-konsultacji dostępnych przez 30 dni po warsztatach. Przygotowane 
przez nas kursy HR i szkolenia działu personalnego z dziedziny oceny pracowniczej wykorzystują 
nowoczesne i wyjątkowo efektywne metody oraz formy nauczania, m.in. panele dyskusyjnych, 
Activity Based Learning, ćwiczenia praktyczne. 
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Rozpoczęcie kursu. Wstęp – diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów wraz z określeniem 
celów szkolenia. 

Moduł I. Ocena okresowa – wyzwania związane z systemem ocen pracowniczych 

• Dlaczego potrzebujemy zmiany w podejściu do systemu oceniania pracowników? 
• Ocena pracownicza w pandemicznych realiach. 
• Zaangażowanie czasowe pracowników a oczekiwane przez pracodawców efekty. 

 

Moduł II. Ocena okresowa – cykl procesu i jego metodologia (nowe trendy) 

• Rola specjalistów HR, managerów i liderów w procesie oceny pracowników. 
• Forma i zakres oceny pracowniczej. 
• Organizacja procesu oceniania. 

 

Moduł III. Oceny okresowe – analiza danych na poziomie strategicznym 

• Box Performance Model – czym jest i w jaki sposób go używać? 
• Warsztat praktycznego podejścia do strategicznej analizy danych. 
• Strategia dla organizacji – case study. 
• Strategia dla zespołu – case study. 

 

Moduł IV. Ocena okresowa – analiza danych na poziomie pracownika 

• Ocena okresowa pracownika a decyzje personalne. 
• Analiza indywidualna – case study. 
• Feedback po okresowej ocenie pracowniczej. 
 

Zakończenie kursu. Stacjonarne szkolenie Human Resources kończy się podsumowaniem 
najistotniejszych zagadnień omawianych w czasie spotkania oraz przygotowaniem przez 
kursantów indywidualnego planu działania. Uwieńczeniem szkolenia HR „Okresowa ocena 
pracowników” jest wystawienie świadectwa potwierdzającego ukończenia profesjonalnego 
szkolenia w Human Skills. 

  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Cena i terminy (link) 

Szkolenie online: 
Cena zawiera: 

• Materiały szkoleniowe w pdf. 
• Certyfikat odbycia szkolenia. 
• Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem). 

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online? 
• Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. 

Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu 
komórkowego. 

• Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online. 
• Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę 

(może się przydać). 
• Przygotuj sobie notatnik oraz długopis. 
• Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox. 
• Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji). 

 

Szkolenie otwarte stacjonarne: 
Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera: 

• Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub 
w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

• Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; 
przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś 
nam to proszę przed szkoleniem. 

• Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis). 
• Certyfikat odbycia szkolenia. 
• Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem). 

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym? 
• Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45. 
• W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa. 
• Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum 

Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest 
to centrum i strefa płatnego parkowania. 

 

https://www.humanskills.pl/szkolenia_otwarte/oceny-okresowe/
https://www.humanskills.pl/szkolenia/clikmeeting/
https://www.humanskills.pl/firma/


 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
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Strona | 10 

 
 

 

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA SZKOLENIE OTWARTE OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW 

Gdzie znaleźli Państwo informację o szkoleniu?  

TEMAT i SZKOLENIA/ TERMIN 
 

LICZBA ZGŁASZANYCH UCZESTNIKÓW 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA / ÓW SZKOLENIA  

ZAJMOWANE STANOWISKO/A  

ADRES E-MAIL (w celu przesłania informacji o szkoleniu)  

NUMER TELEFONU (w przypadku niezbędnego kontaktu)  

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI SZKOLENIA NETTO:  BRUTTO:  
 

ZWOLNIENIE Z VAT*: 
                                                                TAK                                                              NIE 
*w przypadku zwolnienia z VAT prosimy o dołączenie podpisanego OŚWIADCZENIA z bieżącą datą, które wykazuje ulgę. 
CZY AKCEPTUJĄ PAŃSTWO FAKTURY PROFRORMA/PRZEDPŁATĘ ZA SZKOLENIE:       TAK/ NIE  

TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY*: 7 dni/14 dni/inny jaki: 
 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ  
 Imię i nazwisko / Nr tel. i email 
DANE DO FAKTURY PEŁNA NAZWA FIRMY, ADRES, NIP 

Adres wysyłki faktury: 

ZAMAWIAM SZKOLENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY: 
 
 
Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie, data 

Pieczątka firmy Klienta 
 
 
Podpis osoby zgłaszającej, data 

Przeczytaj: Regulamin (wejdź) Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa. Akceptuję 
regulamin – obwiązki i konsekwencje. 
 

Podpis osoby zgłaszającej, data 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych, w tym BEZPŁATNYCH ZAPROSZEŃ NA WYDARZENIE 
oraz  DEDYKOWANYCH ZNIŻEK NA CENY SZKOLEŃ  od Human Skills. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w 
każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. 
Administratorem jest Human Skills, ul. Rembielińska 12/19, 03-343 Warszawa 
 

Podpis osoby zgłaszającej, data 
 

https://www.humanskills.pl/strona-glowna/firma/regulamin/

