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KARTA ZGŁOSZENIA 

Szkolenie praktyczne – jak skutecznie wykazać stosowanie Rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych (tj. RODO) w gabinetach kosmetycznych, Beauty & SPA 

Prowadzący: 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: 14 lutego 2019 roku (piątek) godz.: 9:00 - 16:15, Restauracja Nad Potokiem, ul. Morska 4,  

80-341 Gdańsk 

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia proszę przesłać na adres: szkolenia@rolewicz.com.pl.  

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy również dostępni pod numerem telefonu: 881-550-553. 

Imię i nazwisko uczestnika:  

Telefon: e-mail: Kwota: 

Dane odbiorcy faktury: 

 

Ulica:  Miejscowość: NIP: 

Telefon:  E-mail: 

 

Koszt szkolenia dla jednej osoby: 350,00 zł brutto ( w tym 23% vat) oraz każdy uczestnik otrzymuje pakiet 

materiałów szkoleniowych (skrypt, segregator, długopis), certyfikat ukończenia warsztatów i dostępny 

będzie poczęstunek złożony z serwisu uzupełnianego, ciasteczek, wody, kawy, herbaty. 

Promocja: w przypadku zapisu do 31.01.2019 r. koszt szkolenia dla jednej osoby to 300,00 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 Regulaminie 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.  
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Oświadczam, że: 

 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Szkoleń i akceptuje wszystkie w nim zawarte 

warunki oraz zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla uczestników szkoleń, 

 Chcę zapisać się do Newslettera i otrzymywać informację handlową drogą elektroniczna  

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  telefoniczną w rozumieniu art. 172 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800), o 

dodatkowych promocjach, rabatach i usługach w ramach marketingu bezpośredniego własnych 

produktów Rolewicz Data Protection. oraz partnerów. Wiem, że moja zgoda może być wycofana 

w dowolnym momencie poprzez wypisanie się z subskrypcji newslettera lub przesłanie odwołania 

zgody na adres e-mail: biuro@rolewicz.com.pl Przetwarzamy w/w dane, aby wysłać newsletter 

lub ofertę w celach promocyjnych, marketingowych RDP i jej partnerów zgodnie z pkt. III. 3 i 4  

Polityki prywatności oraz oświadczam, że znam i akceptuję warunki Polityki Prywatności (Kliknij 

aby przeczytać) 

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 dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm. 

 

______________________________ 

Data i podpis uczestnika 

 


