FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Szkolenie on-line: ,,SLIM VAT -WAŻNE ZMIANY W PODATKU VAT OD 2021 ROKU”
Data: 12 marca 2021 r., godz. 10:00 – 14:00
Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: een@wmarr.olsztyn.pl lub faxem 89 521 12 60.
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 10.03.2021 r.

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA
Nazwa firmy
Adres
Strona www
DANE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne, organizowane w ramach projektu „Enterprise Europe Network East
Poland”, który jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na
lata 2014-2020 oraz ze środków budżet państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Na przetwarzanie danych osobowych potrzebna jest zgoda Uczestnika. Dane uczestnika podane w formularzu będą
przetwarzane wyłącznie w tych celach, na które uczestnik wyraźnie wyrazi zgodę. Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie danych w określonym celu, umieszczając znak potwierdzający wyrażenie zgody w odpowiednim polu
znajdującym się pod oświadczeniem obok słów „Wyrażam zgodę” (np. „” lub „”).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez
Warmińsko – Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego Spółkę Akcyjną w Olsztynie, Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516
Olsztyn, w celu organizacji Szkolenia nt. „SLIM VAT -WAŻNE ZMIANY W PODATKU VAT OD 2021 ROKU” (dalej:
Szkolenie).
⎕

Wyrażam zgodę (brak zgody uniemożliwia wzięcie udziału w Szkoleniu)
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym
w bazie klientów Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, w celu umożliwienia
kontaktu oraz otrzymywania elektronicznego newslettera, aktualnych informacji i ofert dotyczących różnych
form bezpośredniego wsparcia dla prowadzonej przez Państwa działalności, w szczególności w formie dotacji,
udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwa w różnorodnych formach i zakresie oraz organizowania
i prowadzenia szkoleń, konferencji, spotkań B2B, misji gospodarczych.

⎕

Zgadzam się
(data i podpis uczestnika) …………………………………………………………………………..

www.een.wmarr.olsztyn.pl

Informacja o prawie cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO, poniżej przekazujemy informacje dotyczące
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego
Spółka Akcyjna w Olsztynie, Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (dalej: Spółka),
Dane osobowe przetwarzane będą przez Spółkę w celu organizacji Szkolenia nt. „SLIM VAT -WAŻNE ZMIANY
W PODATKU VAT OD 2021 ROKU” (dalej: Szkolenie). Spółka organizuje Szkolenie w ramach realizowanego
przez Spółkę projektu Enterprise Europe Network East Poland. Więcej informacji na temat projektu można
uzyskać pod adresem: www.een.wmarr.olsztyn.pl
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę także w innych celach niż określony w punkcie
2, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w tych innych celach;
Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email:
iod@wmarr.olsztyn.pl.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania Szkolenia. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwy udział w Szkoleniu.
Dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Szkolenia będą przechowywane do czasu zakończenia
i rozliczenia Szkolenia. Po tym okresie dane osobowe będę przechowywane przez okres przewidziany
przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów. W celach związanych z realizowanym przez Spółkę
projektem Enterprise Europe Network East Poland dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia
i rozliczenia tego projektu.
W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i obsługi Szkolenia, Spółka powierzyła przetwarzanie danych
osobowych – nie dotyczy.
Dane osobowe będą przekazywane także osobom upoważnionym przez Spółkę (pracownikom
i współpracownikom Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki). Dane
będą przekazywane także podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
Planowane szkolenie online odbędzie się z wykorzystaniem platformy ClickMeeting oznacza, że Pani/Pana
dane podane przez Panią/Pana przy logowaniu do spotkania na platformie (tj. wskazany przez Panią/Pana
adres poczty elektronicznej, imię nazwisko/nazwa/nick) oraz adres IP urządzenia, z którego Pani/Pan loguje się
do spotkania będą przetwarzane zgodnie z RODO przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting.
Ponadto, dane osobowe mogą być w razie potrzeby przetwarzane również przez podmioty, z pomocy których
Spółka korzystają wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty świadczące na zlecenie Spółki
usługi doradcze, usługi wsparcia informatycznego, usługi doręczania korespondencji lub inne wykwalifikowane
podmioty, których pomoc okaże się niezbędna do wykonywania zadań Spółki).
W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo
żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje Pani/Panu w przypadkach i na zasadach
określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

www.een.wmarr.olsztyn.pl

