
 
 
 
 

 
   

 
Proszę wypełnić i odesłać e-mailem (w formie zeskanowanej) na adres: 

 doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl 

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE  

w Starych Jabłonkach k. Ostródy, hotel „ANDERS”20-23.05.2019 r. 
organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, 01-014 Warszawa, ul. Żytnia 15 lok. 16 
tel. 862 41 69 (do 71) wew. 136 lub 162 

Nazwisko i imię uczestnika/-ów 

 
 
 

W przypadku radcy prawnego  
nr wpisu (punktacja!) 

 
 
 

Adres e-mail 
 
 
 

Stanowisko,  
tel. kontaktowy, numer faksu 

 
 
 

 

Prosimy o wystawienie faktury VAT dla......................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

   (nazwa, adres)                                                                                                               NIP ............................................... 
 

 

Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT  

 

Należność w kwocie zł*............................................... słownie.............................................................  
będzie wpłacona do dnia 13 maja 2019 r.  

na konto OIRP w Santander Bank Polska S.A.nr : 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005. 
*  - jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP - usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23% 
   - jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP - usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT 
 

Nazwisko osoby, z którą chcę być w pokoju (dot. pokoi 2-os.) ……………………………………………  
 

 
Oświadczam, że jestem wpisany(a) na listę radców prawnych w OIRP w …………………………………………………. 
 

Uwaga:  
Organizator nie zapewnia dowozu uczestników do hotelu (dojazd samochodem trasą Warszawa-Gdańsk przez Ostródę lub pociągiem do stacji Stare 
Jabłonki, oddalonej od hotelu o ok. 300 m.) 
 

Przyjmujemy do wiadomości, iż rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. 

Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów 

organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
 

1. Tylko kompletna i prawidłowo wypełniona karta zgłoszeniowa złożona wraz ze stanowiącą załącznik „Informacją o przetwarzaniu 
danych osobowych” może zostać przyjęty.  

2. W przypadku jeśli kartę zgłoszeniową składa radca prawny należy wypełnić i załączyć do karty zgłoszeniowej „Informację o 
przetwarzaniu danych osobowych” sporządzoną według załącznika nr 1  

3. W przypadku jeśli zgłaszającym nie jest radca prawny  - należy wypełnić i załączyć do karty zgłoszeniowej „Informację o przetwarzaniu 
danych osobowych” sporządzoną według załącznika nr 2 

 

 

.....................................................                   ……………………………………………………………….. 
miejscowość, data                                            podpis osoby reprezentującej instytucję 

 
 
 

Wypełniony formularz wraz z kartą zgłoszeniową prosimy przesłać na adres e-mail: 
 doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl  

Pieczęć instytucji 

mailto:doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl


 
 

Załącznik nr 1 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanego 
dalej „RODO”, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie  informuje, że: 
 
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych  z siedzibą w Warszawie,  

ul. Żytniej 15 lok. 16. 
 
2) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem 

adresu poczty elektronicznej iod@oirpwarszawa.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych 
osobowych.  

 
Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przyjęcie karty zgłoszeniowej, realizacja umowy o szkolenie 
pt.: Reforma postępowania cywilnego w świetle planowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego oraz 
uczestnictwo w szkoleniu. 
 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu rozpatrzenia zgłoszenia,  
zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – w zakresie 
rozliczenia płatności, sprawozdawczości finansowej, art. 6 ust. 1 lit f RODO na podstawie uzasadnionego interesu 
prawnego administratora – kontakt z uczestnikami, dochodzenie roszczeń. 
 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji                            
w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 

 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 6 lat w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej                          

i podatkowej, lub przez okres przedawnienia roszczeń 
 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a także prawo                             
do przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania. W celu realizacji tych praw należy się zwracać                
do inspektora ochrony danych wskazanego w pkt 2. 

 

8) Podanie danych jest niezbędnym warunkiem złożenia Pana/Pani formularza aplikacyjnego oraz zawarcia umowy             

i uczestnictwa w szkoleniu. Niepodanie danych uniemożliwia przyjęcia formularza aplikacyjnego, zawarcia umowy 

oraz uczestnictwa w szkoleniu.   

 
9) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom (np. hotele, ośrodek szkoleniowy), lub kategoriom odbiorców danych osobowych 
jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

 
10) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

 

…………………..      …………………………. 
Miejscowość i data      Podpis osoby informowanej 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2  

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

I. Ja ………………………………………. (imię i nazwisko), stosownie do art. 7 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), zwanego dalej „RODO”, niniejszym wyrażam zgodę                           

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie z siedzibą przy            

ul. Żytniej 15 lok. 16.  

 

II. Zostałam poinformowana / zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie 

moich danych osobowych w dowolnym momencie, lecz pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

III. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, zostałam poinformowana/ 

zostałem poinformowany, stosownie do art. 14 ust. 1 i 2 RODO, że: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, 

ul. Żytniej 15 lok. 16. 

2) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych             

za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej  iod@oirpwarszawa.pl  lub drogą pocztową pod adresem 

administratora danych osobowych.  

3) Celem przetwarzania moich danych osobowych jest przyjęcie karty zgłoszeniowej, realizacja umowy                  

o szkolenie pt. Reforma postępowania cywilnego w świetle planowanych zmian Kodeksu postępowania 

cywilnego, uczestnictwo w szkoleniu oraz uzyskania punktów szkoleniowych 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO zgody na przetwarzanie 
danych, art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu rozpatrzenia zgłoszenia, zawarcia i wykonania umowy lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – w zakresie rozliczenia płatności, 
sprawozdawczości finansowej, art. 6 ust. 1 lit f RODO na podstawie uzasadnionego interesu prawnego 
administratora – kontakt z uczestnikami, dochodzenie roszczeń. 

 

5) Przetwarzane będą następujące kategorie moich danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu, numer wpisu radcy prawnego, miejsce pracy. 

6) Moje dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych: Okręgowa Izba Radców 

Prawnych w Warszawie, Hotel Andres w Starych Jabłonkach prowadzący szkolenie.  

7) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8) Źródłem pozyskania moich danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie jest 

pracodawca lub inny podmiot kierujący na szkolenie. 

9) Moje dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej 

i podatkowej, lub przez okres przedawnienia roszczeń. 

10) Przysługuje mi prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji tych praw należy się zwracać          

do inspektora ochrony danych wskazanego w pkt 2. 

11) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji                     

w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 

12) Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

 

…………………..      …………………………. 
Miejscowość i data      Podpis osoby informowanej 

 

 
 

mailto:iod@oirpwarszawa.pl

