FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
FORMULARZ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: szkolenia@ilim.poznan.pl
Miejsce szkoleń: Centrum Szkoleniowe, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
Poznań, ul. Estkowskiego 6, wejście „B” od ul. Szyperskiej

1. Proszę zaznaczyć szkolenie

NAZWA SZKOLENIA

1
2.

Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie magazynami – moda czy konieczność.

TERMIN

WYBIERAM

19 listopada 2019

Koszt szkolenia
OPCJE

Cena szkolenia netto*
650 PLN / 1 osoba

Szkolenie stacjonarne

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów
i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r.‚ poz. 701)

RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z tej samej firmy na szkolenie.

3. Dane osoby zgłaszanej
Imię i nazwisko uczestnika szkolenia: ………………………………………………………………………………………...………………...……………………
Nazwa Firmy (zgodnie z wymogami przepisów o VAT):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
Adres Firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………NIP: …………..……………..………
Tel:…………….....................…......... e-mail:……………………………………………………….……………………................................................................

4. Dane osoby zgłaszającej:
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel kontakt :…………….....................…......... e-mail:……………………………………………………….…………………….................................................
Forma płatności: przedpłata na konto / faktura płatna w terminie 14 dni / faktura płatna w innym terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni* (UWAGA: warunkiem
przedłużenia terminu płatności jest uzyskanie ZGODY ILiM, zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu szkoleń stacjonarnych) (*) (*niepotrzebne skreślić).

OŚWI ADCZENI A:
1) *Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin szkoleń stacjonarnych. Regulamin dostępny na www.e-bit.edu.pl
□ akceptuję
2) *Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i akceptuję postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, zawarte w § 5 Regulaminu
szkoleń stacjonarnych dostępnego na www.e-bit.edu.pl
□ akceptuję
3) Jesteśmy / nie jesteśmy (*) uprawnieni do otrzymywania faktur VAT (*niepotrzebne skreślić).
4) Niniejszym zobowiązujemy się do przekazania przelewem w terminie wskazanym na fakturze należności za uczestnictwo (nie dotyczy
przypadków, gdy zapłata nastąpiła w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Logistyki i Magazynowania).
5) □ Wyrażam zgodę / □ nie wyrażam zgody
na otrzymanie faktur w formie elektronicznej w formacie PDF (Portable Document Format) oraz doręczenie jej na adres poczty
elektronicznej ( prosimy o podanie adresu e-mail):…………………………………………………………………. ………………..……………
(zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)
6) *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu, przez Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu w celu przeprowadzenia i realizacji szkolenia, którego dotyczy
zgłoszenie/rejestracja. □ akceptuję
7) □ Wyrażam zgodę / □ nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki
i Magazynowania w celach związanych z otrzymywaniem informacji marketingowych o szkoleniach.
* pola obowiązkowe
…………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………………………………………
(miejscowość, data)
(pieczątka firmy)
(czytelny podpis Zgłaszającego / osoby uprawnionej do działania w jego imieniu)
WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania (dalej „ILiM”). Po
zaakceptowaniu zgłoszenia przez ILiM zostanie wysłane odpowiednie potwierdzenie uczestnictwa. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik zobowiązany jest
do powiadomienia ILiM o tym fakcie drogą pisemną. Rezygnację można także przesłać mailem na adres: szkolenia@ilim.poznan.pl. W przypadku wycofania zgłoszenia od 6
do 7 dni roboczych od daty szkolenia osoba dokonująca rezerwacji zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku wycofania zgłoszenia
do 5 dni roboczych od daty szkolenia osoba dokonująca rezerwacji zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia. ILiM dopuszcza możliwość
jednorazowej zmiany osoby będącej Uczestnikiem szkolenia. W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy ILiM – Zamawiający otrzyma pełną kwotę wpłaty w przeciągu
14 dni od daty odwołania szkolenia. ILiM zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie szkolenia.
Zgodnie z art. 13 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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
dalej „RODO”) informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu ("My"), dostępny
pod numerem telefonu 61/8504890. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: iod@ilim.poznan.pl. Dane osobowe będą
przetwarzane w celach przeprowadzenia i realizacji szkolenia, na które się zgłosiłeś oraz roszczeń z nim związanych, wypełnienia obowiązków prawnych, realizacji działań
marketingowych po uprzednim wyrażeniu na to zgody oraz w celach analitycznych i statystycznych. Przetwarzane przez nas dane osobowe są przechowywane przez okres
jaki jest potrzebny dla spełnienia celu, w jakim dane zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych). Jeżeli przetwarzamy twoje
dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody to będziemy je przechowywać do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Masz prawo dostępu do treści swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w
dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie
danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami.
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Santander Bank Polska S.A. VI Oddział Poznań,

nr rachunku: 39 1090 1362 0000 0000 3601 7908 z dopiskiem: „Szkolenie pt….(podać tytuł szkolenia i termin)”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Rozwiązania
informatyczne

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w
Poznaniu, przy ul. Estkowskiego 6, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000052866, NIP: 777-00-20-410, Regon: 000018603.
2. Możesz się z nami skontaktować:

listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6,
61-755 Poznań (z dopiskiem "e-bit.edu.pl");

przez e-mail: szkolenia@ilim.poznan.pl lub kontakt@e-bit.edu.pl;

telefonicznie: 61 666 48 58, 61 850 49 61.
3. Inspektor Ochrony Danych. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować
w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w
związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6,
61-755 Poznań (z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych");

przez e-mail: iod@ilim.poznan.pl;

telefonicznie: 61 850 48 18.
4. Cele przetwarzania.
o
Dane osobowe przetwarzane są:

w celu przeprowadzenia i realizacji szkolenia, na które się zgłosiłeś oraz roszczeń z nim związanych;

w celu wypełnienia obowiązków prawnych;

w celu realizacji działań marketiningowych;

w celach analitycznych i statystycznych.
5. Okres przechowywania danych osobowych. Przetwarzane przez nas dane osobowe są przechowywane przez okres jaki jest
potrzebny dla spełnienia celu, w jakim dane zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji
prawnych). Jeżeli przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody to będziemy je przechowywać
do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzamy gdy:

wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust 1
lit. a RODO);

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. b RODO);

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze (art. 6 ust 1 lit. c
RODO);

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako
administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
7. Odbiorcy danych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych firmom zewnętrznym.
8. Twoje prawa:

Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz prawo:
o
wycofania zgody jeśli ją wyraziłeś;
o
dostępu do danych osobowych;
o
żądania sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
o
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację –
w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
o
do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego.

Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych
osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .
9. Pamiętaj, że masz prawo wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez
nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi
osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Twojej zgody przed jej wycofaniem.
10. Pamiętaj też, że masz prawo wniesienia skargi. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewniamy, że dokładamy
wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Jeśli chcesz z niej skorzystać napisz do nas na adres: kontakt@e-bit.edu.pl.
1.

