
FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY: 
 
Wypełniony formularz prosz ę przesła ć na adres: szkolenia@eco-lex.pl 
 
Data szkolenia: ………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł szkolenia ………………………………………………………………………………………………… 

Dane do faktury 
Nazwa firmy/instytucji:  

Ulica, nr:  

Kod pocztowy, miasto:  

NIP  

Telefon  

E-mail  

 
Dane uczestników : 
Imię i nazwisko Stanowisko telefon e-mail Cenna 

brutto 

     

     

     

SUMA  

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest: 

• w co najmniej 70 % ze środków publicznych     □ TAK   □ NIE  
   Zwolnienie na podst. par.1 3 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 r. w sprawie VAT 

• w 100 % ze środków publicznych      □ TAK   □ NIE  
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT  

WARUNKI ZGŁOSZENIA: 
1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność 

powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy „ECO-LEX” Agnieszka Lipniacka 
– Piaskowska nr 91 1910 1048 2207 0004 6915 0001 

2. Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto jest potwierdzane bezzwłocznie 
mailowo. 

3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczny z rezygnacją  
z udziału w szkoleniu.  

4. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą 
szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub 
nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania wpłaty. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych 
i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone 
zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu 
odwołania szkolenia.  

6. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy firmę „ECO-LEX” Agnieszka 
Lipniacka - Piaskowska do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.  

7. Wyrażamy zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany  
w zgłoszeniu. 

 
 

………….…..………………………………………. 

podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 
8. Wyrażam zgod ę na przetwarzanie moich danych osobowych „ECO-LEX” Agnieszka 

Lipniacka - Piaskowska w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie; organizacji uczestnictwa 
w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda 
dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia: imię i nazwisko, nr telefonu, adres 



e-mail. Wymienione dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej 
identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do 
wskazanych celów, w których dane te są przetwarzane. 

 
 

 

………………………………………. 

podpis osoby upoważnionej 

 
Zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest 
możliwe poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@eco-lex.pl 
Brak wyra żenia zgody uniemo żliwi realizacj ę wskazanych w tre ści zgody celów (udział  
w szkoleniu) . 
 

Informacje dot. RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 (zwanego w dalszej części dokumentu: RODO) informujemy, że: 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest „ECO-LEX” Agnieszka Lipniacka – Piaskowska z siedzibą  
w Szczecinie ul. Wyspiańskiego 34/1 
2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej rodo@eco-lex.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby 
Administratora; 
3) Państwa dane będą przetwarzane w celu: 
• wykonania zawartej umowy na realizację szkolenia - uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 
lit. b RODO) 
• wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością 
przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z przepisami 
podatkowymi), 
• w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
• wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, badania potrzeb szkoleniowych 
Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz 
współpracownicy. 
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów 
wskazanych w pkt. 3 w związku z realizacją zawartej umowy na realizację szkolenia, do czasu jej zakończenia, 
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń, 
6) posiadają Państwo 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 (jeżeli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że 
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO; 
8) podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w 
szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 
możliwości zawarcia i realizacji  
umowy – brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu. 
9) Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą 
profilowane 
 


