
 

 

Organizatorem szkolenia pt. "RODO - nowy rygor ochrony danych w praktyce" jest 

Traktat sp. z o.o. 

 

Szkolenie odbędzie się dnia 7 czerwca 2018 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego 

w Cieszynie – adres: ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn. 

 

Czas szkolenia wynosi 4 h - od godz. 9:00 do godz. 13:00. 

 

Prowadzący: radca prawny Anna Romik. 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego poniższego 

formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres mailowy: 

szkolenia@traktat.pl do dnia 5 czerwca 2018 r. do godziny 14:00 oraz dokonanie 

zapłaty w formie przelewu przed datą szkolenia na podstawie faktury VAT. 

 

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 220 zł brutto. 

 

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. W przypadku większej liczby chętnych 

liczyć się będzie kolejność zgłoszeń. 

 

Przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu i potwierdzenie przez 

organizatora udziału w szkoleniu jest równoznaczne z zapisaniem się na szkolenie. 

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 2 dni przed  

dniem szkolenia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia 50 % kosztów udziału.  

Po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem możliwe jest zgłoszenie zastępstwa 

uczestnika inną osobą wskazaną przez uczestnika. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie miasta 

Cieszyn, o czym zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony mailowo. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@traktat.pl lub 

telefoniczny: +48 602 175 128. 
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Formularz zgłoszenia udziału 

w szkoleniu pt. "RODO - nowy rygor ochrony danych w praktyce" 

 

 

Data szkolenia: ………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………. 

 

Firma: ………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………………………… 

 

Mail: ………………………………………………………………………….. 

Telefon: ………………………………………………………………………. 

 

 

 
Formularz należy przesłać na adres mailowy: szkolenia@traktat.pl. Po otrzymaniu formularza zgłoszenia prześlemy 

Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu. 
 
 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Traktat sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych 

w formularzu wyłącznie dla potrzeb procesu rejestracji i przeprowadzenia szkolenia pt. "RODO - nowy rygor 

ochrony danych w praktyce". 

 
 

 

 

………………………………………….     …………………………………………. 

 Miejscowość, data        Podpis 
 

 
 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. 

zm.), TRAKTAT Sp. z o. o. , informuję, iż :  

1. Administratorem danych osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 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 (zwane dalej Rozporządzeniem) oraz 

ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, przekazywanych na podstawie niniejszej zgody jest TRAKTAT 

Sp. z o. o. 

2. Wszelkie przekazane dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie dla potrzeb procesu rejestracji i przeprowadzenia szkolenia 

pt. "RODO - nowy rygor ochrony danych w praktyce". 

3. Dane osobowe, które zostały przekazane administratorowi w ramach wykonania niniejszej umowy, nie będą przekazywane do 

państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

4. Dane osobowe przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody przez stronę. 
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5. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

ich sprostowania, cofnięcia zgody, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

przenoszenia danych. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych jest dobrowolne. 


