
 
 
 
 

 
   

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

 doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA WARSZTAT PSYCHOLOGICZNY  
 

organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, 01-014 Warszawa, ul. Żytnia 15 lok. 16 
tel. 862 41 69 (do 71) wew. 116, 136  

Nazwisko i imię uczestnika 

 
 
 

W przypadku radcy prawnego  
nr wpisu (punktacja!) 

 
 
 

Adres e-mail 
 
 
 

Stanowisko,  
tel. kontaktowy, numer faksu 

 
 
 

Tytuł i data wybranego 
warsztatu  

 

 
 
 

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

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

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

 

Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT  

 

Należność w kwocie zł*............................................... słownie.............................................................  

będzie wpłacona na konto OIRP w Santander Bank Polska S.A.nr : 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005. 
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest aplikant radcowski -  usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%. 
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP w Warszawie – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT. 
 

 

 

 
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.  

 

 

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

 
 
 

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

 
 
 

 

Pieczęć instytucji 
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Informacja o przetwarzaniu danych 

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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dalej „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (dalej „OIRP” lub 

„administrator”), ul. Żytnia 15 lok.16, 01-014 Warszawa. 

2. Z administratorem danych można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail oirp@oirpwarszawa.pl lub kierując 

korespondencję na adres siedziby administratora. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z 

którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@oirpwarszawa.pl lub listownie, na adres siedziby 

administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania: 

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy (porozumienia) pomiędzy 

Panią/Panem a OIRP lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy; 

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze, w szczególności wynikających z przepisów finansowych i podatkowych; 

3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności 

prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, dbanie o jakość świadczonych usług 

szkoleniowych oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 

5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od celu i podstawy prawnej ich przetwarzania, 

dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, trwania umowy (porozumienia) lub okres 

przedawnienia roszczeń.  

6. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku realizacji obowiązków prawnych przez administratora 

podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy.  

7. Podane przez Panią/Pana dane kontaktowe w zakresie: numer telefonu, adres e-mail będą przetwarzane w czasie trwania 

umowy jak i po jej zakończeniu, w celu efektywnej komunikacji zapewniającej realizację umowy oraz w celu zapewnienia 

możliwości złożenia zapytania o współpracę w przyszłości. W tym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Pani/Pana 

dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu.  

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla OIRP usługi oraz podwykonawcy 

administratora danych (podmioty przetwarzające), w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń administratora na 

podstawie umów oraz organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. ZUS, US).  

Zajęcia online lub nagrania: Udostępniony przez Panią/Pana obraz z kamery oraz imię i nazwisko, zostaną udostępnione 

uczestnikom zajęć oraz innym osobom zgodnie z treścią umowy. Dane zawarte w nagraniach oraz biogram zostaną 

udostępnione zgodnie z postanowieniami łączącej umowy.    

9. OIRP co do zasady nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

W sytuacji, gdy takie przekazanie okaże się niezbędne (np. na żądanie osoby, której dane dotyczą) OIRP zastosuje 

dodatkowe środki ochrony zgodnie z Rozdziałem V RODO (np. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez 

Komisję Europejską) w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych. W celu uzyskania szczegółowych informacji 

prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.  

10. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w 

tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny 

wpływ. 

11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w granicach 

określonych w przepisach prawa oraz wynikającymi z art. 15-22 RODO. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt 

z OIRP lub Inspektorem Ochrony Danych.  

12. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

                     …………………..      …………………………. 
Miejscowość i data      Podpis 
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