Formularz zgłoszenia udziału
Prosimy o odesłanie faksem na numer: 22 620 94 36 lub mailem: zgloszenia@pikw.pl
Zgłoszenia przyjmowane są do 16 czerwca 2020 r.

Zgłaszam udział w X KRAJOWEJ KONFERENCJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ (transmisja on-line) – Warszawa, 18-19 czerwca 2020 r.
Imię i nazwisko:......................................................................................................................................... Adres e-mail:........................................................................................
Imię i nazwisko:......................................................................................................................................... Adres e-mail:........................................................................................

UWAGA! Prosimy o podanie adresu mail do każdej z osób, w celu zwrotnego przesłania indywidualnej informacji o sposobie dostępu do udziału w konferencji.
Dane do faktury / Nabywca .....................................................................................................................................................................................................................................
Adres............................................................................................................................................................................................ NIP.......................................................................
Tel...................................................................... Fax ...................................................................... E-mail...............................................................................................................
Dane do faktury / Odbiorca .....................................................................................................................................................................................................................................
Adres............................................................................................................................................................................................ NIP.......................................................................
Tel...................................................................... Fax ...................................................................... E-mail...............................................................................................................
KOSZT UCZESTNICTWA

Cena promocyjna 199 zł/os (plus 23% VAT) obowiązuje do 25 maja 2020
CENA REGULARNA to 249 zł/os (plus 23% VAT) i dotyczy zgłoszeń nadesłanych po 25 maja 2020.
Cena obejmuje udział w dwóch dniach konferencji w formie transmisji on-line LIVE i materiały z konferencji w formie elektronicznej.
Instytucje podlegające zwolnieniu z podatku VAT prosimy o równoległe przesłanie przedmiotowego oświadczenia (do pobrania na stronie konferencji)
Należność w wysokości .......................................................... zł +23% VAT zostanie wpłacona na konto PIKW Sp. z o.o. (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji przedsięwzięcia)
Bank BNP Paribas S.A. Warszawa, nr 45 1750 0009 0000 0000 1032 5323 (w polu „tytuł przelewu” należy wpisać: X KKKZ on-line, 18-19.06.2020)
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem i/lub mają dodatkowe pytania, prosimy o kontakt mailowy:

zgloszenia@pikw.pl lub tel. kom.: 533 315 538 lub 695 761 711

Wysłanie podpisanego formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie https://www.pikw.pl/art_614.html
VERTE – Na odwrotnej stronie zapoznasz się z naszymi celami oraz Twoimi prawami zgodnie z art. 13 RODO.
⃣ Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie przez PIKW Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do działań marketingowych (otrzymywanie informacji w
zakresie szkoleń i usług PIKW Sp. z o.o.)
Upoważniamy PIKW Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Przyjmujemy do wiadomości, że dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez PIKW sp. z o.o. do celów realizacji usługi.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Data

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Administratorem Twoich danych osobowych jest PIKW sp. z o.o. Adres: Sienna 93/35, 00-815 Warszawa
Telefon: +48 22 654-10-44; E-mail: biuro@pikw.pl . Jako Administrator przetwarzamy Twoje dane w zgodzie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz USTAWĄ z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Poniżej zapoznasz się z naszymi celami oraz Twoimi prawami zgodnie z art. 13 RODO.

Cele przetwarzania:
Realizacja usług szkoleniowych
Opis celu: Prowadzenie działalności edukacyjnej, zarówno w postaci stacjonarnej jak i zdalnej oraz dokumentacja procesu dydaktycznego.
Przesłanki prawne:
Art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
Kategorie odbiorców:
Instytucje uprawnione
Moje prawa związane z celem:
Mam prawo do kwestionowania zautomatyzowanych decyzji zgodnie z art.22 ust. 3
Mam prawo do sprzeciwu wobec celu przetwarzania zgodnie z art 21. z wyłączeniem ust 2 oraz 3

Prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej
Opis celu:
Dokumentacja zdarzeń gospodarczych oraz ewidencjonowanie podmiotów uczestniczących w wymianie towarów i usług z PIKW sp. z o.o.
Przesłanki prawne:
Art. 6 ust.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Art. 6 ust.1 b) przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o podatku od towarów i usług
Kategorie odbiorców:
Podmioty administracji państwowej
Czynności przetwarzania:
Zbieranie dokumentów, utrwalanie w systemie księgowym, przekazywanie do podmiotów administracji państwowej, archiwizacja
Planowany czas przetwarzania danych:
Okres niezbędny dla utrzymania dokumentacji podatkowo-skarbowej związanej z działalnością gospodarczą

Działalność marketingowa
Opis celu:
Rozpoznanie rynku oraz promocja produktów oraz usług oferowanych przez PIKW sp. z o.o. oraz partnerów
Przesłanki prawne:
Art. 6 ust. 1 litera f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
Moje prawa związane z celem:
Mam prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w calach marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21.

Prawa ogólne (dotyczą każdego celu przetwarzania):
Mam prawo do żądania usunięcia moich danych osobowych zgodnie z art. 17
Mam prawo do żądania ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18
Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ust. 1
Mam prawo: a) dostępu do informacji, o której mowa w art. 15 ust. 1, w szczególności dotyczącej celów oraz organizacji przetwarzania; b) dostępu do moich danych zgodnie z ust. 3
Mam prawo do żądania niezwłocznego sprostowania moich danych zgodnie z art. 16.

