
  

  

NINIEJSZY FORMULARZ PROSZĘ PRZESŁAĆ NA NUMER FAKSU +48 22/ 2013 51 41 LUB ADRES 
MAILOWY dorota.iwanicka@pirbinstytut.pl 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: Praktyczne zasady ochrony danych osobowych - Zadania 

Administratora Danych, Inspektora Ochrony Danych Osobowych i użytkowników w świetle zmian RODO 

2018. 

Data i miejsce: 20-21 marca 2018r., Warszawa 

Dane uczestników 

Imię i nazwisko   

Stanowisko / Dział   

Telefon / Fax   

E-mail   

Nazwa firmy  

Adres i NIP 

płatnika 
 

Opłata z tytułu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu: 

 1890 PLN + VAT/osoba - cena przy zgłoszeniu do 1.03.2018r.            

 2190 PLN + VAT/osoba - cena przy zgłoszeniu od 2.03.2018r.                                         

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest 100% przedpłata na podstawie faktury proforma.  
Faktura proforma zostanie wystawiona i przesłana droga mailową po otrzymaniu zgłoszenia. 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Platerówek 3, 03-308 Warszawa oraz, który jest administratorem moich danych osobowych w celu wykonania zamówionego świadczenia (realizacji umowy), 
oraz zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych: - w celu informowania o innych usługach i ofertach Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu Sp. z 
o.o.. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, oraz o dobrowolności podania danych. 
*Można mailowo dokonać rejestracji, wyrażając zgodę wyłącznie na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Platerówek 3, 03-308 Warszawa  oraz, który jest administratorem moich danych osobowych w celu wykonania zamówionego 
świadczenia (realizacji umowy)W związku z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę 
na otrzymywanie informacji handlowej pochodzącej od Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Platerówek 3, 03-308 
Warszawa  na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. 

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie  na wskazany w formularzu adres mail Zamawiającego i stanowi zawarcie umowy. W 
przypadku rezygnacji na 21 dni przed szkoleniem włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 200 zł netto + VAT. Zgłoszenie udziału  jest 
jednoznaczne z udziałem w szkoleniu - brak wniesienia opłaty za szkolenie nie jest jednoznaczne z rezygnacją - w takim przypadku, Polski Instytut Rozwoju 
Biznesu Sp. z o.o. obciąży w 100% opłatą po zakończeniu, a nawet w przypadku, gdy osoba nie brała udziału w szkoleniu. Polski Instytut Rozwoju Biznesu 
Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od  umowy w każdym czasie. 

 

  miejscowość i data        podpis i pieczątka 


