
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA  
SZKOLENIE 

 
 
 

 
TEMAT SZKOLENIA: „PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTÓW 
GOSPODARCZYCH” 

 
WYKŁADOWCA: DR JOWITA PUSTUŁ - doradca podatkowy (nr wpisu 10154), 

radca prawny (nr wpisu KR-2881), doktor nauk prawnych.  

 
DATA SZKOLENIA: 26 MARZEC 2019 R.  
 
MIEJSCE SZKOLENIA: GMINNE CENTRUM KULTURY IM. W. WITOSA 
W WIERZCHOSŁAWICACH (Wierzchosławice 39a, 33-122 Wierzchosławice) 

 
HARMONOGRAM SZKOLENIA: 
   9:30 -10:00 – rejestracja uczestników, 
10:00 – 12:30 – wykład – cz. I, 
12:30 – 13:30 – przerwa obiadowa, 
13:30 – 16:00 - wykład – cz. II. 
 

CENA SZKOLENIA: 250,00 zł brutto/osoba. Cena obejmuje udział w szkoleniu, 
przerwę kawową, obiad oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które 
zostaną przesłane na wskazany adres mailowy.  
 
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mail: malopolski@kidp.pl 

 

 
 

 

 

 

 



DANE KONTAKTOWE: 
Imię i nazwisko  
E-mail  
Telefon  

 
 
 

DANE DO FAKTURY VAT: 
Nazwa płatnika  
Ulica  
Nr budynku  
Nr lokalu  
Kod pocztowy  
Miejscowość  
NIP  

 
 

DANE DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA: 
Zgłaszamy udział w szkoleniu następujących osób: 

1  
2  
3  
4  
5  

 
OŚWIADCZENIE 

 
1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszenia na 

szkolenie i przesłanie go w terminie do 20 marca 2019 r. na adres e-mail: 
malopolski@kidp.pl, 

2. Formularz zgłoszenia na szkolenie musi zostać opatrzony podpisem osoby 
uprawnionej. 

3. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

4. Opłata za szkolenie powinna być uiszczona w terminie do 20 marca 2019 r. na 
podany poniżej nr konta: 
Krajowa Izba Doradców Podatkowych Małopolski Oddział: 
ul. Bitwy Warszawskiej 190 r. 3/310, 02-362 Warszawa 
70 1140 1124 0000 4004 3000 1017 



5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, 
w terminie do 21 marca 2019 r. Rezygnacja przyjmowana jest wyłącznie w formie 
pisemnej na adres e-mail: malopolski@kidp.pl 

6. Rezygnacja po 21 marca 2019 r. bądź brak informacji o rezygnacji lub nieobecność 
podczas szkolenia skutkować będzie obciążeniem uczestnika należnością 
w wysokości 100 % kosztów uczestnictwa w szkoleniu. 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................     ………....   …………………………………… 
Pieczęć firmowa   Data  Podpis osoby uprawnionej 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych moich 
danych osobowych w celu realizacji niniejszego szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz.1000) oraz 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). 

 

 

 

miejscowość, data, czytelny podpis 
 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

  

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych 
jest: Krajowa Izba Doradców Podatkowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310, 02-362 
Warszawa. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 
może się Pani/Pan skontaktować się z Biurem Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie za 
pomocą adresu: biuro@kidp.pl. 

3. Administrator danych osobowych – Krajowa Izba Doradców Podatkowych - przetwarza Pani/Pana dane 
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej 
zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Krajowej Izbie Doradców Podatkowych; 
b) realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi; 
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Krajową Izbą Doradców 
Podatkowych przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Krajowa Rada 
Doradców Podatkowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 
4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 
z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 



• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia 
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy 
sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą 
lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej przez Administratora, 

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody 
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


