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KARTA ZGŁOSZENIA 

Szkolenie: "Jak skutecznie wykazać stosowanie przepisów europejskiego ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych." 

Trener: Marek Rolewicz: Audytor, ekspert ochrony danych osobowych, certyfikowany menadżer 

bezpieczeństwa informacji ISO 27001, specjalista ds. compliance, analizy ryzyka  

i ciągłości działania, autor i trener szkoleń. 

Termin: 08 lutego 2019 roku (piątek) godz: 9:00 - 14:00, Hotel Haffner w Sopocie,  

       ul. Haffnera 59. 

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia proszę przesłać na adres: 

szkolenia@rolewicz.com.pl 

Imię i nazwisko uczestnika:  

Telefon: e-mail: Kwota: 

Dane odbiorcy faktury: 
 

Ulica:  Miejscowość: NIP: 

Telefon:  E-mail: 

 

Koszt szkolenia dla jednej osoby: 450,00 zł brutto ( w tym 23% vat) i obejmuje koszt 

materiałów oraz serwis kawowy wraz z poczęstunkiem.  

Promocja: w przypadku zapisu do 21.01.2019 r. koszt szkolenia dla jednej osoby to 400,00 

złotych brutto ( w tym 23 % vat).  

Numer konta do dokonania opłaty za szkolenie: Bank PKO BP SA nr  92 1020 1853 0000 

9102 0301 9999, „Rolewicz Data Protection” Marek Rolewicz, 81-540 Gdynia, Al. Zwycięstwa 

250 lok. III B1.  

Proszę o podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska uczestnika/uczestników kursu 

oraz nazwę szkolenia. Płatności za szkolenie należy dokonać do dnia 31.01.2019 r. 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w szkoleniu znajdują się w Regulamienie szkoleń, dostępnym 

pod adresem: https://rolewicz.com.pl/szkolenia-otwarte/. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać 

się z treścią Regulaminu szkoleń. Przesłanie karty zgłoszenia stanowi zobowiązanie do 

uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych.  

https://rolewicz.com.pl/szkolenia-otwarte/
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Oświadczam, że: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rolewicz Data 

Protection z siedzibą w Gdyni, zgodnie z art. 6 ust. 1 a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 w  celach marketingowych 

(informowaniu o  nowych produktach) obejmujące przesyłanie informacji pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie. Niniejsza  zgoda obejmuje przetwarzanie danych 

osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel  przetwarzania.  

 Wyrażam zgodę na używanie przez Rolewicz Data Protection z siedzibą w Gdyni 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dn. 18 lipca 

2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219. ze 

zm.) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 

16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800), w celu 

przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego (np. 

newsletterów, wiadomości SMS). 

W przypadku podpisania poniższego oświadczenia, tzn. kiedy uczestnictwo w szkoleniu 

jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych Organizator nie dolicza 

podatku vat do ceny szkolenia.  

 Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze 

środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze 

oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej z vat zgodnie z art. 43 

ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnnia 11 marca 2004 r. z późn. zm. 

 

_______________________ 

Data i podpis uczestnika 
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Klauzula RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Rolewicz, prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą „Rolewicz Data Protection” z siedzibą w Gdyni,  

z którym można się kontaktować w formie pisemnej na adres: Marek Rolewicz, 81-540 

Gdynia, Al. Zwycięstwa 250 lok. III B1, adres do korespondencji: Marek Rolewicz, ul. 

Inżynierska 88/9, 81-529 Gdynia. 

2. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych, czy 

praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres: 

biuro@ochrona-informacji.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do realizacji 

umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Jeżeli zajdzie potrzeba Pana/Pani dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie 

uzasadniony interes administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO  

w szczególności dochodzenia roszczeń, w formach komunikacji elektronicznej z użyciem 

formularza kontaktowego, użytkowania serwisów https://rolewicz.com.pl  

i  www.ochrona-informacji.pl danych adresu elektronicznego tj. nr IP i rodzaju urządzenia 

końcowego z którego połączono się z serwisem. 

5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dane 

będą przetwarzane w celu informowania o nowych produktach, usługach w tym 

szkoleniach, promocjach, w ramach marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 6 ust. 1 

pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a. realizacji usług, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartej 
umowy (pkt.3) 

b. po wyżej wskazanych okresach dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do 

skontaktowania się z Panią/Panem i prowadzenia korespondencji oraz przez okres 

niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń lub 

wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora zgodnie  

z obowiązującymi przepisami - zależnie który z powyższych okresów jest dłuższy 

(pkt.4) 

c. do odwołania zgody - w przypadku danych zbieranych dobrowolnie w celach 

marketingowych (pkt.5) 

7. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie odbiorcom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w zakresie wsparcia 

księgowego, kadrowego i usług IT. 

mailto:biuro@ochrona-informacji.pl
https://rolewicz.com.pl/
http://www.ochrona-informacji.pl/
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8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie 

poinformowana/y. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), 

b. w przypadku, gdy wykorzystujemy Pani/ Pana dane osobowe na podstawie zgody, 
posiada Pani/ Pan  - wycofania swojej zgody w dowolnej chwili zgodnie   
z obowiązującym prawem. (art. 7 ust. 3 RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. Wycofanie 
zgody w przypadku jej wrażenia w celach marketingowych uniemożliwi otrzymywanie 
newsletterów lub udział w programach lojalnościowych. 

c. sprostowania danych (art. 16. RODO), 
d. usunięcia danych (art. 17 RODO), jednakże Pani/Pana dane mogą zostać całkowicie 

usunięte dopiero po upływie czasu przewidzianego na dochodzenie roszczeń. 

e. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

g. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania 

danych, w tym profilowania (art. 22 RODO). 

h. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) 

i. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną. 

 

______________________ 

Data i podpis uczestnika 

 

 


