STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE CENTRUM EDUKACJI ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY

KARTA ZGŁOSZENIA „BILANS 2018”
Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………………...............................................
Data urodzenia ……………………..........................Miejsce urodzenia ……….................................................................................
PESEL ............................................................
Kod pocztowy ……………..…

Adres do korespondencji ................................................................................
( ulica, nr domu, nr mieszkania)

Miejscowość .............................................................. Fax .........................................................

Tel. służbowy ……………...........…

Tel. kom............................................

e-mail......................................................

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT:
NAZWA PŁATNIKA ………………………………...…………………………………………………………………..…..........
ADRES PŁATNIKA……………………………..…………………………………………………………………………............
(ulica i nr domu, kod pocztowy i miejscowość)
NIP.......……………………………............................
OŚWIADCZENIE:
Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy
........………………………….
(podpis osoby zgłaszającej)
Pieczątka firmy
Zgłaszam udział w konferencji w następujących modułach (w odpowiedniej kratce zaznaczyć X):
MODUŁ I

Bydgoszcz

Grudziądz

MODUŁ II

Bydgoszcz

Grudziądz

MODUŁ III

Bydgoszcz

Grudziądz

MODUŁ IV

Bydgoszcz

Grudziądz

Za jeden moduł dla członków wspierających, osób z Bydgoską Kartą Rodzinną i Kartą Dużej Rodziny

250,00 zł, dla pozostałych osób 270,00zł

Za dwa moduły dla członków wspierających, osób z Bydgoską Kartą Rodzinną i Kartą Dużej Rodziny

480,00 zł, dla pozostałych osób 520,00zł

Za trzy moduły dla członków wspierających, osób z Bydgoską Kartą Rodzinną i Kartą Dużej Rodziny

690,00 zł, dla pozostałych osób 750,00zł

Za cztery moduły dla członków wspierających, osób z Bydgoską Kartą Rodzinną i Kartą Dużej Rodziny

840,00 zł, dla pozostałych osób 920,00 zł

Zamawiam materiały szkoleniowe:
1. „Zamknięcie roku 2018”; wydawnictwo „Rachunkowość”
(16% rabatu)
cena 159,00 zł,
2. „Sprawozdania finansowe i ich analiza”
W. Gos, M. Janowicz, P. Mućko, A. Niemiec, W. Skoczylas, SKwP W-wa 2017
cena 65,00 zł
3. „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”
Gertruda Krystyna Świderska, SKwP W-wa 2018
cena 77,00 zł
4. „Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego wraz z suplementem na 2018 r.”
Władysław Fałowski, Maciej Frendzel, SKwP W-wa 2017
cena 61,00 zł
ŁĄCZNIE KOSZT SZKOLENIA I MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH WYNOSI:

il. egz. ..………........
il. egz. ..………........
il. egz. ..………........
il. egz. ......................
...………...................

Kolejność zgłoszeń decyduje o przydziale do grup szkoleniowych.
Zgłoszenia proszę przysyłać do dnia 12.11.2018 r. pocztą, faxem na numer (0-52) 348-43-88 lub e’mailem na adres:
szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl Opłatę prosimy wnieść na konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 lub w kasie Biura przy
ul. Toruńskiej 24 w Bydgoszczy. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania
opłaty.
Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przez Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy w celach związanych z organizacją i realizacją kursu/szkolenia, a także w celu
wydania dokumentów poświadczających odbycie kursu/szkolenia oraz wyników przeprowadzonego egzaminu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.
a 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 (Dz.U.UE. L. z
2016 r. Nr 119, str.1)1
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy w
celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie. 2
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy w
celu wysyłki Newslettera. 3

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

data

…………………………………………………………

podpis uczestnika

1 Klauzula

informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów organizowanych przez placówkę pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w
Polsce Centrum Edukacji Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Oddział Okręgowy w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział), ul.
Toruńska 24, 85-023 Bydgoszcz
2. W Oddziale powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją kursów i szkoleń, a także w celu wydania
certyfikatu uczestnictwa w kursie/szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej
Rozporządzeniem.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym ADO zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz z mocy prawa rozporządzenie MEN z sierpnia 2017 o kształceniu
ustawicznym, dane zostaną udostępnione Ministerstwu Edukacji Narodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18
sierpnia 2017 o kształceniu ustawicznym (50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uczestniczył Pan/Pani w kursie lub
szkoleniu).
6. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia lub
kursu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w szkoleniu lub kursie.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
1.

2

Klauzula
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Oddział Okręgowy w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział), ul.
Toruńska 24, 85-023 Bydgoszcz; mail: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl; biuro@bydgoszcz.skwp.pl
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Oddziale nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontaktować się
można pod adresem e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie
i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich.
4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wyrażenie zgody).
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma
Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki treści marketingowych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
informowania Pani/Pana o promocjach i aktualnej ofercie.
3

Klauzula
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Oddział Okręgowy w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział), ul.
Toruńska 24, 85-023 Bydgoszcz; mail: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl; biuro@bydgoszcz.skwp.pl
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Oddziale nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontaktować się
można pod adresem e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki Newslettera i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do
państw trzecich.
4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony
interes tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych).
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma
Pani/Pana prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Podanie danych osobowych jest warunkiem
wysyłki Newslettera, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jego wysyłki.

