
 

 

  

 

*  O uczestnictwie w seminarium w formie stacjonarnej decyduje kolejność zgłoszeń. 
** Podanie danych dotyczących szczepienia na COVID-19 jest dobrowolne, niemniej jednak zalecane dla zwiększenia bezpieczeństwa i zdrowia uczestników. 

 

Kancelaria Audytorska Dudek i Partnerzy Biegli Rewidenci, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 24 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nazwa szkolenia:  BILANS 2021 ON-LINE 7.12.2021  STACJONARNIE 8.12.2021 

Nazwa:   

 
 
Adres:  

NIP:  telefon:  mail:  
 
Osoba upoważniona do kontaktu: 
 
Dane uczestników:  Wybrana forma*: 

1. Imię i nazwisko: ON-LINE � 

 STACJONARNIE � 

2. Imię i nazwisko: ON-LINE � 

 STACJONARNIE � 

3. Imię i nazwisko: ON-LINE � 

 STACJONARNIE � 

W przypadku wyboru formy stacjonarnej ilość uczestników w pełni zaszczepionych na COVID-19 w dniu szkolenia**  

Uwagi: 
 
  
 
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie w terminie określonym w ofercie podpisanego formularza zgłoszeniowego elektronicznie na adres  

biuro@kancelaria-dudek.pl . 
2. Zapłaty za udział w szkoleniu należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na konto Kancelarii 

w ING Bank Śląski nr 34 1050 1070 1000 0023 2499 6186. Wyrażamp zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej. 
3. Rezygnację z udziału w szkoleniu prosimy przesłać e-mail’em, bądź w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem seminarium (decyduje data 

otrzymania informacji przez Kancelarię). Rezygnacja w późniejszym terminie, bądź nieobecność na szkoleniu wiąże się z koniecznością pokrycia pełnych 
kosztów seminarium. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez organizatora seminarium dla potrzeb organizacji szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 
10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych z późn. zm. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z celem wypełnionego formularza i  z przepisami Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO): 
 Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Audytorska Dudek i Partnerzy Biegli Rewidenci, zwana dalej: Administratorem. Możesz 

skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@kancelaria-dudek.pl lub telefonując pod numer: +48 33 811 11 24.  
 Podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda wyrażona w trakcie wypełniania i przesłania powyższego formularza. 
 Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych ze złożeniem oferty handlowej, realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych 

działań przed zawarciem umowy.  
 Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.  
 Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem (dla celów statystycznych, podatkowych, 

itp.).  
 Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa 

(np. Urząd Skarbowy), a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi pomocnicze, w celu wykonania umowy, tj. w szczególności firmy świadczące usługi 
hostingowe, kurierskie oraz podobne.  

 Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także masz prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych. 

 W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 

Oświadczam, że akceptuję powyższe warunki udziału w seminarium. 

Data:  Imię i nazwisko osoby upoważnionej:  Podpis osoby upoważnionej: 
   
   
 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                           

 


