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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
 

Tytuł spotkania: Nowe obowiązki płatników oraz usługa Twój e-PIT 

Data: 23.01.2019 r. 

Godzina: 10.00 – 11.00 

Miejsce: 
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie 

ul. Dworcowa 1, 64-000 Kościan 
 

Potwierdzam swoje uczestnictwo w spotkaniu 
(prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 
 

Imię i Nazwisko:  

Nazwa reprezentowanego podmiotu:  

Dane adresowe:  

Telefon:  

E-mail:  

 
 
Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesłać mailem na adres: biuro@owp.koscian.net 
do dnia 23 stycznia 2019 roku. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 65 512 77 83 lub 797 508 207. 
 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
Data i podpis 
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Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie 
ul. Dworcowa 1, 64-000 Kościan 
tel.: 65 512 77 83, 797 508 207 
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Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń 

 

Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe wskazane w formularzu oraz liście obecności w celu wykonania umowy oraz z uwagi na uzasadniony 
interes Administratora. 

Przez wykonanie umowy należy w tej sytuacji rozumieć kontakt w sprawie wykonania i rozliczenia umowy i spełnienie obowiązków wynikających 

przepisów podatkowych. 
Uzasadniony interes Administratora wyraża się w uprawnieniu do dochodzenia roszczeń z tytułu tej umowy. 

 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO. 

 

Ma Pan/Pani ponadto prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 
Dane mogą zostać udostępnione podmiotowi prowadzącemu szkolenie w celu wystawienia faktury. Danie nie będą przekazywane do innych państw. 

Dane mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom wykonującym na naszą rzecz usługi. Lista tych podmiotów dostępna jest u 

Administratora. 
Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku, kiedy umowa została zrealizowana, chyba że nie wygasły jeszcze roszczenia z tytułu tej 

umowy albo przepis szczególny nakazuje przetwarzać te dane przez dłuższy okres. 

 
Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. 

Osobą do kontaktu jest Lidia Lewandowska, tel.: 65 512 77 83, e-mail: biuro@owp.koscian.net. 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Paweł Pawlak, e-mail: iod@owp.koscian.net. 

 

 

………………………………. 

/podpis/ 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku celem udokumentowania udziału w szkoleniu 
oraz promocji szkoleń realizowanych przez Administratora za pośrednictwem jego strony internetowej oraz mediów społecznościowycha za 

pośrednictwem lokalnych mediów. 

 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi skutkami, a sama zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie, 

co spowoduje zaprzestanie przetwarzania tych danych. 

 
Informacja: 

Ma Pan/Pani ponadto prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez nas 

do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

Dane mogą być udostępnione podmiotom, którym administrator zlecił umieszczenie wizerunku na stronie internetowej albo przygotowanie i wydruk 

materiałów. Lista tych podmiotów dostępna jest u Administratora. 

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. 

Osobą do kontaktu jest Lidia Lewandowska, tel.: 65 512 77 83, e-mail: biuro@owp.koscian.net. 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Paweł Pawlak, e-mail: iod@owp.koscian.net. 

 

*niepotrzebne skreślić 
 

 

………………………………. 

/podpis/ 


