ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W CERTYFIKOWANYM KURSIE
NA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)
Warszawa, 5-8 grudnia 2018 r.
Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami, a następnie odesłanie podpisanego
skanu na adres: contact@ecdpgroup.com

Imię
Nazwisko
Stanowisko
Firma
Numer telefonu
Adres e-mail
Dane do faktury:

Pełna nazwa
firmy
Adres firmy
Numer NIP
Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia otrzymają Państwo fakturę pro-forma. Warunkiem
uczestnictwa jest przesłanie kopii płatności w formie elektronicznej na adres:
contact@ecdpgroup.com
Standardowa cena kursu: 2900 PLN netto
Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr:
66 1050 1445 1000 0090 3136 7866
ECDP ODO Sp. z o.o., ul. Elektoralna 12 A/94, 00-139 Warszawa
•
•
•
•

Po dokonaniu płatności otrzymają Państwo fakturę VAT.
Przy odwołaniu zgłoszenia wpłata na poczet uczestnictwa w Kursie nie podlega zwrotowi.
Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika.
Uprzejmie informujemy, iż nieobecność podczas Kursu nie stanowi podstawy do zwrotu
należności za Kurs.
W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od organizatora zastrzegamy sobie prawo
do odwołania Kursu.
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•

Organizator nie pokrywa kosztów zakwaterowania uczestników oraz kosztów dojazdu.
W trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204), wyrażam zgodę na otrzymywanie od
organizatorów drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny,
informacji dotyczących tej konferencji jak i informacji o innych produktach
szkoleniowych.

Data i miejscowość

Podpis uczestnika

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem:
• w kwestiach merytorycznych: Teresa Grabowska, +48 604 171 771;
teresa.grabowska@ecdpgroup.com
• w kwestiach organizacyjnych: +48 22 202 69 50, contact@ecdpgroup.com

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej „RODO” informujemy, że:
I.
Administratorem Państwa danych osobowych jest ECDP ODO Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-139), ul. Elektoralna 12a/94,
II.
Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
tomasz.kilarski@ecdpgroup.com
III.
Dane będziemy przetwarzać w celu:
1) realizacji szkolenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas trwania
szkolenia i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
2) 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
3) archiwizowania dokumentów rozliczeniowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
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4) 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;
5) jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów 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;
IV.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
a. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
b. podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
c. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
d. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa;
e. podmiotom współpracującym z nami przy realizacji szkolenia.

V.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku przetwarzania
danych na tej podstawie - cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VI.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji szkolenia, rozliczenia prowadzonej
działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i
reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

VII.

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.
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