
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Szkolenie 
„Zmiany wchodzące w 2022 r. jakie niesie ze sobą Nowy Polski Ład”   

 

Termin szkolenia: 
18 stycznia 2022 

 

Nazwa firmy: 

 

 

 

Adres: 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 
uczestnika/ów: 

 

Tel. 

 

e-mail: 

 

 

Koszt szkolenia: 

(300 zł netto od osoby) 

 

Całkowity koszt 
szkolenia: 

 

Podpisy osób 
upoważnionych 

 

 

  OŚWIADCZENIE na potrzeby zwolnienia z podatku VAT szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c 
ustawy o VAT OŚWIADCZAM, iż środki wydatkowane na w/w szkolenie pochodzą w minimum 70 % ze środków 
publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.  

 Oświadczam, że tematyka szkolenia bezpośrednio wiąże się z branżą lub zawodem uczestnika szkolenia, w 
związku z tym, stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania.  

 

......………………………………….  

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań wobec Jednostki 

 

Wypełniony formularz proszę odesłać  

do dnia 14 stycznia 2022 do godziny 15.00 

e-mail: a.zajac@opiwpr.org.pl 

mailto:a.zajac@opiwpr.org.pl


 
 

Warunki uczestnictwa:  

1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc jest ograniczona do max 25 osób) 

2.Na formularzu zgłoszeniowym należy umieścić odpowiednie pieczątki i podpisy upoważnionej do tego osoby 
oraz przesłać zgłoszenie e-mailem na adres a.zajac@opiwpr.org.pl w terminie do dnia 14 stycznia 2022 

3. Koszt szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie ukończenia  uczestnictwa w szkoleniu.  

4. Płatność za szkolenie następuje przed szkoleniem na podstawie faktury VAT przelewowej, otrzymanej drogą e-
mail  

5. Osoby nieobecne na szkoleniu, które nie poinformują Ośrodek o rezygnacji w formie pisemnej do 2 dni 
roboczych przed planowaną datą szkolenia zostaną obciążone całością kosztów uczestnictwa.  

6. W przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od Ośrodka, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
bądź zmiany miejsca i czasu rozpoczęcia szkolenia.  

7. Wyrażamy zgodę na otrzymywanie połączeń telefonicznych oraz e-mailowych od Ośrodka dla celów 
handlowych i marketingowych (Art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne).  

8. Podpis na formularzu zgłoszeniowym wyraża akceptację powyższych warunków i jest jednoznaczne z 
zawarciem umowy oraz upoważnia Ośrodka do wystawienia faktury bez podpisu Zgłaszającego  

10. Klauzula informacyjna dotycząca podmiotów, których dane osobowe przechowywane są w Ośrodku. Zgodnie 
z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – zwanego 
dalej RODO.  

Informuję, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości 

Rolnej z siedzibą w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, dane kontaktowe: tel. 

15/83 33 400, fax. 15/83 33 460, email: fundacja@opiwpr.org.pl;  

2) wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować na adres poczty 

elektronicznej (e-mail: e-mail: fundacja@opiwpr.org.pl)  

3) dane będą zbierane i przetwarzane przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w 

celach związanych z prowadzoną przez niego działalnością szkoleniową w następującym zakresie: imienia i 

nazwiska, nazwy, adresu, nr PESEL, NIP i Regon, nr dowodu osobistego, 

4) zebrane dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa,  

5) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, 

6) mam prawo wniesienia skargi do organy nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy 

uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

7) podanie przeze mnie danych osobowych jest niezbędne do obsługi procesu szkoleniowego - na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,  

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa rejestracji na szkolenie, 

8) moje dane osobowe Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania, 

9) moje dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. 
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