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Termin Kursu: …………………… 

Prosimy wypełnić formularz i przesłać go na adres:  

eeginstytut@eeginstytut.pl   lub na nr faksu: 22 671 59 14 

 

Dane osobowe 

Imię i nazwisko  

Wykształcenie / Zawód  

Data urodzenia  

Telefon kontaktowy (komórkowy)  

Adres e-mail  

 

Informacje służbowe 

Firma/Organizacja/Szkoła/itp  

Adres  

Stanowisko  

Telefon/faks służbowy  

Imię i nazwisko Dyrektora Ośrodka  

Adres stronny www  

 

Informacje specjalistyczne 
Kiedy i gdzie został ukończony  

Kurs I stopnia EEGBiofeedback? 
 

Czy pracujesz na EEGBiofeedback? Jakim?  

Ilość wykonanych pełnych sesji treningowych?  

Z jakimi przypadkami masz do czynienia?  

 

Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest wysłanie powyższego zgłoszenia wraz z potwierdzeniem 

wniesienia opłaty kursowej w wysokości ……….……….. PLN 

 

Płatność należy dokonać przelewem na konto: 

EEG INSTYTUT PKOBPSA numer konta: 34 1020 1156 0000 7102 0010 1014 

 

Prosimy w tytule przelewu wpisać: 

„Zgłoszenie na Kurs II stopnia ………………………… (imię i nazwisko Kursanta)”  

 

DANE DO FAKTURY: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………..  

http://www.eeginstytut.pl/
mailto:eeginstytut@eeginstytut.pl
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EEG Instytut oferuje Państwu czterostopniowe Specjalistyczne Kursy EEGBiofeedback. 

Kursy i Szkolenia w EEG Instytucie prowadzone są przez zespół lekarzy i innych specjalistów, kierownikiem 

naukowym jest dr n. med. Michaela PAKSZYS. 

Kształcenie prowadzone przez EEG INSTYTUT odbywa się w formie 1-5 dniowych kursów stacjonarnych. 

Kurs ma charakter wykładów i zajęć warsztatowych. 

Tryb naboru uczestników i wnoszenie opłat. 

1. Rejestracji dokonuje się poprzez pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na 

stronie Internetowej www.neuroszkolenia.pl lub na www.eeginstytut.pl i wysłanie go pocztą elektroniczną 

na adres darekeeg@gmail.com  lub eeginstytut@eeginstytut.pl bądź faksem na numer 22 671 59 14 

2. Udział w kształceniu jest płatny 

3. Opłaty należy dokonać na konto organizatora wraz z przesłanym zgłoszeniem na kurs 

4. Przed rozpoczęciem kursu uczestnik ma możliwość zrezygnowania z udziału w nim. Oświadczenie 

rezygnacji uczestnik może zgłaszać w formie ustnej (telefonicznie) lub pisemnej (elektronicznie, listem lub 

faksem). Data złożenia rezygnacji jest dzień jej wpłynięcia do organizatora. 

5. Koszty rezygnacji z uczestnictwa wynoszą: 

a. do 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu 20% ustalonej ceny 

b. od 13 do 7 dnia 50% ustalonej ceny 

c. od 6 dnia do rozpoczęcia kursu 100% ustalonej ceny 

6. Organizator ma prawo do odstąpienia przeprowadzenie kursu przez złożenie uczestnikowi stosownego 

oświadczenia na piśmie, jeżeli: 

a. wymagana liczba uczestników nie zostanie osiągnięta 

b. nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej 

7. W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia kursu organizator zobowiązuje się dokonać zwrotu kwoty 

wpłaconej za kurs bez opłat za zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd, diety lub przepisać osoby zgłoszone 

na inny termin kursu. 

8. Poprzez rejestrację w bazie danych organizatora uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez EEG INSTYTUT Michaela Pakszysova z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Londyńskiej 2 w zakresie niezbędnym do organizacji kursu. 

 

Kursy mają swoją wieloletnią tradycję, wzbogacone na bieżąco o postępy w elektroencefalografii, coraz częściej 

znajdującą zastosowanie nie tylko w medycynie. Biofeedback (EEG, i inne) są również wiodącymi metodami 

diagnostyki czynnościowej w neurologii i psychiatrii. Dzieje się tak obecnie, gdyż połączenie metod jakościowej i 

ilościowej oceny zapisu EEG, wskazuje nowe możliwości diagnostyki wielu zespołów chorobowych  oraz lepszego 

zrozumienia działania leków na Ośrodkowy Układ Nerwowy. 

 

 

 

Zapraszamy  

EEG INSTYTUT 

  

http://www.eeginstytut.pl/
http://www.neuroszkolenia.pl/
http://www.eeginstytut.pl/
mailto:darekeeg@gmail.com
mailto:eeginstytut@eeginstytut.pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodkowy_uk%C5%82ad_nerwowy
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Dodatkowe informacje (prosimy o zaznaczenie wszystkich pól, inaczej nie będziemy mogli przeprowadzić należycie 

procesu rejestracji) 

*  Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego treść. 

*  Osoba składająca powyższe oświadczenia, oświadcza, że została poinformowana, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest EEG INSTYTUT z siedzibą przy ul. Londyńskiej 2; 03-921 Warszawa.  

2. Kontakt z osobą realizującą w EEG INSTYTUT zadania związane z ochroną danych osobowych jest możliwy poprzez adres 

poczty elektronicznej: eeginstytut@eeginstytut.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „Dane osobowe". 

3. Dane osobowe zbierane są w celu:  

o marketingu bezpośredniego administratora,  

o w celach wskazanych w powyższych oświadczeniach na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem'),  

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na rzecz EEG INSTYTUT usług w zakresie administrowania 

zasobami informatycznymi (sprzętem i oprogramowaniem magazynowo-ksiegowym, a w tym archiwizacji baz danych) oraz badań 

jakości obsługi oraz oferowanych produktów i usług.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powyższych oświadczeń.  

6. Osobie składającej powyższe oświadczenia przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.  

7. Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych powyżej 

celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Podanie danych osobowych i wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.  

9. Osoba składająca powyższe oświadczenia może odwołać każdą ze zgód, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w 

dowolnym momencie.  

10. Dane osobowe osoby składającej powyższe oświadczenia będą podlegały profilowaniu wyłącznie dla celów marketingu 

bezpośredniego EEG INSTYTUT, bez powstania skutków prawnych po stronie osoby składającej powyższe oświadczenia, przy 

czym osobie tej przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub 

drogą elektroniczną. Zakres gromadzonych przez Administratora danych ogranicza się do: nazwa firmy, adres korespondencyjny, 

imię i nazwisko, e-mail, telefon, NIP firmy. Dane osobowe, będące w posiadaniu Administratora Danych, przetwarzane są w celu 

prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej Administratora danych (sprzedaż towarów i usług znajdujących się w ofercie 

EEG INSTYTUT), marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz dystrybuowanych, w celach statystycznych, 

przesyłania informacji handlowych na adres e-mail i NIE PRZEWIDUJE SIĘ ICH PRZEKAZYWANIA PODMIOTOM 

TRZECIM. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto, w każdej chwili posiadają 

Państwo prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dodatkowo, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych w celach przekazywania ich innemu administratorowi danych. W celu złożenia reklamacji lub innego 

pisma, regulującego zawarte Umowy i Porozumienia, należy dostarczyć dokument w formie pisemnej na adres siedziby 

Administratora Danych Osobowych. 

*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EEG INSTYTUT, w celu prowadzenia badań jakości obsługi 

oraz jakości oferowanych produktów i usług 

*  Wyrażam zgodę na zautomatyzowane profilowanie marketingu produktów i usług EEG INSTYTUT na podstawie mojej 

aktywności na platformie sprzedażowej www.ieeginstytut.pl, a także stronach www.eeginstytut.pl, www.neuroszkolenia.pl, i innych 

należących do EEG INSTYTUT 

*  Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez EEG INSTYTUT przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 

automatycznych systemów wywołujących na podany przeze mnie numer telefonu oraz adres e-mail w celu marketingu bezpośredniego. 

*  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez EEG INSTYTUT drogą elektroniczną, na podany 

przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu. 

*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EEG INSTYTUT w celach marketingowych produktów i usług 

własnych oraz w zakresie produktów i usług innych podmiotów oferowanych za pośrednictwem EEG INSTYTUT 

 

 

 

Podpis i data: …………………………… 

 

http://www.eeginstytut.pl/
http://www.ieeginstytut.pl/
http://www.eeginstytut.pl/
http://www.neuroszkolenia.pl/

