
NINIEJSZY FORMULARZ PROSZĘ PRZESŁAĆ NA  ADRES MAILOWY 
kancelaria@adwokat-mroz.pl 
__________________________________________________________________

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: 

„RODO - jak przygotować się na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych”

Data i Miejsce: do ustalenia z organizatorem szkolenia 

………………………………………………………………………………………

Dane uczestników

Imię i nazwisko

Stanowisko / Dział

Telefon / Fax

E-mail

Nazwa firmy

Adres i NIP 
płatnika 

Opłata z tytułu uczestnictwa w szkoleniu: 

      490 PLN + VAT/osoba (minimum 4 osób lub zapłata równowartości)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu 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 

Dokonując  zgłoszenia  swojego  udziału  w  szkoleniu  „RODO -  jak  przygotować  się  na  zmianę  przepisów o  ochronie  danych  osobowych”  poprzez
zaakceptowanie i elektroniczne wysłanie niniejszego formularza, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż
przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Karolina Mróz z siedzibą w
Gdańsku,  al.  Grunwaldzka  230/3,  której  przedstawiciele  poprowadzą  szkolenie  2)  moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu
wykonania zamówionego świadczenia, 3) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz usunięcia. 

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 jednoznaczny z rezygnacją - w takim przypadku Kancelaria Adwokacka
Karolina Mróz obciąży w 100% opłatą po zakończeniu,  nawet w przypadku, gdy osoba nie brała udziału w szkoleniu. Kancelaria Adwokacka Karolina Mróz
ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. 
 

miejscowość i data                                                                                       podpis i pieczątka 
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