
                                                                                                           

 

”ESTILAQ” Ewelina Siwek 

ul. Pilska 42/4, Śmiłowo,64-810 Kaczory 

tel.667-640-256, emeil: ewelina.siwek@estilaq.com 

NIP:7952401253, www.estilaq.com 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

„Szkolenie doskonalące. Pobieranie próbek ścieków. Wymagania 
normy PN-ISO 5667-10:2021-11” 

07-08.02.2022 r.  

1. Nazwa instytucji  

Dokładny adres: 

 

 
Numer NIP: 

Adres e-mail: 

Numer tel.:   

Numer faks: 

2. Dane uczestnika  

Lp. Imię i nazwisko  Dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu)  

1.   

2.   

3.   

3.Opłaty  

Koszt udziału  
Liczba 

uczestników  
Wartość 

950,00 zł netto   

Razem ( netto)  

Podatek VAT  23% 

Razem (brutto)  

 

4.Warunki uczestnictwa  

Warunkiem koniecznym jest przeslanie formularza zgłoszeniowego na adres: 

malgorzata.mackowiak@estilaq.com  w terminie do 03.02.2022 r. 

Należność za udział w szkoleniu płatna po otrzymaniu faktury vat (23%). 
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”ESTILAQ” Ewelina Siwek 

ul. Pilska 42/4, Śmiłowo,64-810 Kaczory 
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NIP:7952401253, www.estilaq.com 

W przypadku rezygnacji z udziału uczestnictwa do 7 dni przed jego rozpoczęciem, organizator 

zwraca 100 % dokonanej wpłaty. W sytuacji, kiedy uczestnik nie zgłosi pisemnie swojej rezygnacji 

w terminie i nie weźmie udziału w szkoleniu, może zostać obciążony pełnymi kosztami 

uczestnictwa.    

Dodatkowych informacji udziela: Małgorzata Maćkowiak  tel. 667-670-571 lub Ewelina Siwek 

tel. 667-640-256   

 

W przypadku gdy, szkolenie ma charakter kształcenia zawodowego oraz będzie w całości albo co najmniej 70% 

sfinansowane ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, organizacja zobowiązana 

jest do: przesłania, skanu oświadczenia uprawniającego do zwolnionej stawki vat, a następnie jego oryginału 

drogą pocztową do organizatora. Bez oryginału oświadczenia faktury „zw” nie będą wystawiane.  

5.Informacje dodatkowe  

 

 Oświadczam, że akceptuję warunki zawarte na karcie uczestnictwa i upoważniam 

do wystawiania faktury bez składania podpisu z naszej strony. 

 Uczestnicy dzień przed rozpoczęciem szkolenia  otrzymają link do logowania na 

podany w zgłoszeniu adres meilowy. 

 Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu zostaną wysłane pocztą po jego zakończeniu. 

 

 

 

 

……………………………     ………………………………… 
Miejscowość i data      Podpis osoby odpowiedzialnej  

za przesłanie zgłoszenia  
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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych. 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:  

1. Administratorem danych osobowych jest firma ”ESTILAQ” Ewelina Siwek, ul. Pilska 42/4, Śmiłowo, 64-810 Kaczory, 
NIP:7952401253 zwana dalej Administratorem lub ESTILAQ. 

Dane kontaktowe: tel. 667-640-256, emeil: ewelina.siwek@estilaq.com, www.estilaq.com. 

2. Podstawami przetwarzania Państwa danych osobowych są: 

a. w zakresie działań marketingowych: realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (RODO, 
art. 6, ust. 1 lit f), 

b. umowa zawarta z osobą, której dane dotyczą lub organizacją, w której dana osoba jest zatrudniona lub potrzeba realizacji 
działań na żądanie danej osoby przed zawarciem umowy  (RODO, art. 6, ust. 1 lit b), 

c. obowiązki ciążące na Administratorze wynikające z obowiązujących przepisów prawa (RODO, art. 6, ust. 1 lit c), 

d. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (RODO, art. 6, ust. 1 lit d). 

3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu:  

a. marketingu bezpośredniego w celu zainteresowania uczestników udziałem w sympozjum oraz przyszłych wydarzeniach 
organizowanych przez Administratora, 

b. realizacji procesu planowania, przeprowadzenia sympozjum oraz rozliczenia udziału w nim zgodnie z zawartą umową, 

c. przygotowania oraz przekazania uczestnikom zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w sympozjum  

d. umożliwienia potwierdzania autentyczności wystawionych uczestnikom zaświadczeń a w przypadku potrzeby wystawienia ich 
duplikatów;  

e. ochrony interesów osoby, której dane dotyczą i/lub Zlecającego (organizacji w której zatrudniony jest uczestnik sympozjum) 
i/lub Administratora w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z realizowanym sympozjum;  

f. zapewnienia zgodności Administratora z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi. 

4. Dane osobowe jakie przetwarzamy to: imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia (dane pracodawcy), dane kontaktowe: adres e-mail, 

nr telefonu. 

5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie uprawnionym pracownikom i współpracownikom Administratora oraz podmiotom 

współuczestniczącym w organizacji lub realizacji sympozjum: do których należą między innymi: 

Perlan Technologies Sp. z o. o, MALON Group Sp. z o.o., Centrum Hotelowo-Tenisowe „HOTEL Sypniewo". 

6. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.  

7. Dane będą przetwarzane: 

a. w zakresie celów marketingowych - do czasu zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych lub przedstawienia innego 
żądania uniemożliwiającego nam realizację dalszych działań marketingowych na rzecz osoby przedstawiającej żądanie,  

b. w zakresie umożliwiającym nam potwierdzenie autentyczności lub wydanie duplikatu zaświadczenia o uczestnictwie 
w sympozjum realizowanych na żądanie właściciela danych, w ograniczonym zakresie danych (imię i nazwisko, obecność 

w danym wydarzeniu), przez okres 10 lat, 

c. do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa finansowo-księgowo-podatkowych 

(5 lat licząc od zakończenia roku w którym miało miejsce dane wydarzenie). 

8. Dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, 

takim jak firmy wspierające nas w zakresie prowadzenia spraw księgowo-podatkowych oraz dostawcy usług z zakresu wsparcia 
IT. Wskazani Odbiorcy Danych otrzymają ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach 

niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz 
podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych. 

9. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na 
każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu 

ich przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia; (iii) prawo do 
usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie 

istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności; (iv) 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych). 

10. W przypadku uwag, wątpliwości lub woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do nas drogą e mailową na adres: 
ewelina.siwek@estilaq.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ”ESTILAQ” Ewelina Siwek, ul. Pilska 42/4, 
Śmiłowo, 64-810 Kaczory. 
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