
  

  

              PARTNER STRATEGICZNY                PARTNER MERYTORYCZNY 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE: 
NOWE REGULACJE DLA SPRZEDAWCÓW WYROBÓW WĘGLOWYCH 
ZMIANY W PRAWIE, KTÓRE MUSISZ ZNAĆ 

UWAGA! Rejestracja zgłoszeń tylko do 17 października 2019 r. 

 

 

DANE FIRMY 

NAZWA FIRMY*    

NIP*    

E-MAIL*    

TELEFON    

ULICA i NR DOMU / LOKALU
  

  

KOD POCZTOWY   

MIEJSCOWOŚĆ    

 

OSOBA KONTAKTOWA 

IMIĘ I NAZWISKO*     

EMAIL*    

TELEFON*   

 

WYBRANY TERMIN I LOKALIZACJA SZKOLENIA 

PROSZĘ ZAZNACZYĆ [X] PRZY WYBRANEJ OPCJI 

 

KATOWICE 22 PAŹDZIERNIKA 2019 R. 9:00 – 15:00  

ŁÓDŹ 23 PAŹDZIERNIKA 2019 R. 9:00 – 15:00  

 

UCZESTNICY 

LICZBA UCZESTNIKÓW   

IMIONA I NAZWISKA 
UCZESTNIKÓW   
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DATA I CZYTELNY PODPIS OSOBY DOKONUJĄCEJ  ZGŁOSZENIA 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Organizatorem cyklu szkoleń „NOWE REGULACJE DLA SPRZEDAWCÓW 
WYROBÓW WĘGLOWYCH - ZMIANY W PRAWIE, KTÓRE MUSISZ ZNAĆ” jest 
LEGAL LINK Łukasz Janiga z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 32/3, nr NIP: 
6772165112, REGON: 120405787 (dalej jako Organizator). 

2. Koszt udziału jednej osoby w wydarzeniu wynosi: 490 zł netto. 

3. Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu, poczęstunek 
podczas przerw kawowych oraz materiały szkoleniowe. Organizator nie zapewnia 
uczestnikom noclegu oraz parkingu. 

4. Przesłanie drogą elektroniczną (na e-mail: szkolenia@legal.link) wypełnionego 
formularza rejestracyjnego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem 
a Zgłaszającym i oznacza akceptację przez Zgłaszającego niniejszych warunków 
uczestnictwa. 

5. Szkolenie odbędzie się w terminach i lokalizacjach wskazanych przez Organizatora w 
potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. 

6. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu zostanie wysłane pocztą 
elektroniczną wraz z fakturą na podany przez Zgłaszającego adres email w ciągu 5 dni 
roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego. 

7. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Prosimy o 
dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. 

8. Warunkiem wstępu na wydarzenie jest dokonanie wpłaty przed wydarzeniem na 
konto:  
55 1050 1445 1000 0097 0372 6183 (ING BANK ŚLĄSKI). 

9. Rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu należy przesłać drogą mailową 
(szkolenia@legal.link). 

10. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. 
O zmianie należy poinformować Organizatora drogą mailową (szkolenia@legal.link). 

11. Osoby, które uiściły opłatę za wydarzenie, a odwołują uczestnictwo do 5 dni przed 
wydarzeniem otrzymają zwrot 50% opłaty. 

12. Na 5 dni przed wydarzeniem i później Organizator nie przyjmuje odwołań uczestnictwa w 
wydarzeniu. Osoby, które nie odwołają swej rezerwacji we wskazanym terminie lub 
nie wezmą udziału w wydarzeniu, ponoszą pełne koszty uczestnictwa. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie szkolenia, 
lokalizacji oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu szkolenia. 

14. Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia np. w związku 
z przekroczeniem zakładanej liczby uczestników lub innych powodów, bez konieczności 
ich wskazywania.  

15. Kontakt z organizatorem szkolenia@legal.link, tel. +48 12 307 40 10. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję 
o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym 
związanych. 

1.  Administratorem danych osobowych jest LEGAL LINK Łukasz Janiga z siedzibą  
w Krakowie przy al. Krasińskiego 32/3, nr NIP: 6772165112, REGON: 120405787.  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej na podstawie art. 6 
ust. 1 pkt b Rozporządzenia oraz w celu przesyłania informacji o innych organizowanych 
wydarzeniach. 

3. Odbiorcą danych osobowych będą organizatorzy oraz partnerzy szkolenia. 
4. Dane nie będą przekazywane poza UE. 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 6 powyżej może Pani/Pan zrealizować poprzez 
złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści na piśmie i przesłanie go drogą pocztową, 
przesyłką kurierską na adres Administratora 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia, 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem dla zawarcia umowy na 
przeprowadzenie usługi szkoleniowej.  

OŚWIADCZENIE PISEMNE O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Przesyłając niniejszy formularz oświadczam, że zapoznałam/em się z pouczeniem przed wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz pouczenie to w pełni zrozumiałam/em. W razie 
wątpliwości miałam/em możliwość do zadania pytań i uzyskałem na nie satysfakcjonujące odpowiedzi. 

Działając w imieniu własnym, będąc uprzednio pouczona/ny o: 

1. administratorze danych osobowych; 
2. celach przetwarzania danych, 
3. możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LEGAL LINK Łukasz Janiga z siedzibą w Krakowie (dalej: 
Administrator) jako administratora moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru 
telefonu, adresu mailowego w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz przesyłaniu informacji o 
organizowanych wydarzeniach. 


