
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM 

Zgłaszam swój udział w seminarium organizowanym dnia 20 marca 2019 roku. 

Imię i nazwisko uczestnika  

Stanowisko  

E-mail  

Telefon  

Dane osoby zgłaszającej (jeśli 

inne niż powyżej) 

 

Dane do faktury VAT 

Nazwa firmy 

Adres 

NIP 

Adres korespondencyjny 

 

Pytania/uwagi do organizatora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktury w formie elektronicznej bez podpisu: 

[  ] Tak, na adres e-mail ……………………………………………………………………………….. 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu: 

• Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia na adres: biuro@adl-kancelaria.pl  

• Opłaty za udział w szkoleniu należy dokonać w ciągu 5 dni od dnia przesłania zgłoszenia  

• Opłaty należy dokonać przelewem na konto mBank S.A., nr rachunku (PLN): 16 1140 2017 0000 4702 0913 9942, tytuł 

przelewu: opłata - seminarium 

Warunki rezygnacji:  

• Bezkosztowa anulacja udziału w seminarium możliwa jest po przesłaniu pisemnej rezygnacji na co najmniej 7 dni przed 

rozpoczęciem seminarium na adres: biuro@adl-kancelaria.pl. W przypadku niedochowania terminu uczestnik ponosi 100% kosztu 

seminarium. 

• Nieobecność na seminarium nie zwalnia z dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest 

zastępstwo zgłoszonego uczestnika.  

Administratorem danych osobowych jest Anna Diaby-Lipka Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie (Al. Solidarności 155 lok 3, 00-

877 Warszawa). Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail biuro@adl-kancelaria.pl lub na adres siedziby. 

Dane będziemy przetwarzać w celu: (i) zawarcia i wykonania umowy na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do 

czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń; (ii)   dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym 

postępowania egzekucyjnego; (iii) archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu 

okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego; (iv) prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania 

środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań 

marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu (v) w przypadku wyrażenia zgody, prowadzenia działań 

marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i 

przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w 

zależności które ze zdarzeń zastąpi jako pierwsze  

Dane możemy przekazywać: (i) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; (ii) bankom, (iii)  organom państwowym lub 

innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; (iv)  podmiotom działającym na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom 

zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność. 
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Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje 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 (o ile dane przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski. W 

pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego 

zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób 

miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów. 

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach. 

Wyrażam zgodę wobec Anna Diaby-Lipka Kancelaria Adwokacka z siedzibą przy Al. Solidarności 155 lok 3, 00-877 Warszawa na: 

[  ] przetwarzanie danych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym w celu aktywnego udziału w szkoleniu zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)  

[  ] otrzymywanie od kancelarii Anna Diaby-Lipka Kancelaria Adwokacka, drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny 

zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego 

seminarium niezbędnych do przeprowadzenia seminarium  

[ ] przetwarzanie danych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym dla celów przesyłania informacji handlowych oraz 

marketingu bezpośredniego  

[  ] otrzymywanie informacji handlowych, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).  

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)  

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu i je akceptuję.  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym formularzu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

______________________ 

Data i czytelny podpis 


