KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Temat szkolenia:

Data szkolenia:
Imię i nazwisko uczestnika:
Dane zamawiającego:
Nazwa firmy:
Adres:

NIP:

Osoba kontaktowa:
fax:

Telefon:
e-mail:

Zamawiający zapewnia, że uczestnicy szkolenia będę się stosować do zaleceń osób prowadzących szkolenie.

………………………......
podpis osoby uprawnionej

………………………......
pieczątka firmowa

data

Ewentualna rezygnacja lub zmiana uczestnika/ów szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej
najpóźniej 7 dni przed ustalonym terminem szkolenia. Niedotrzymanie wskazanego terminu
wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie
zwalnia z obowiązku dokonania wpłaty.
Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto:
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków
Bank Pekao S.A. nr konta 62 1240 4722 1111 0000 4849 5264
z dopiskiem : „Temat szkolenia - Imię i nazwisko uczestnika lub nazwa firmy”
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz
warunków stosowania tych zwolnień § 3 ust. 1 pkt. 13, usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od
podatku VAT.

Informujemy, że:
1.
Pani/Pana dane osobowe umieszczane w Karcie zgłoszenia będą
przetwarzane w celu realizacji umowy na uczestnictwo w szkoleniu
[tytuł], prowadzenia rejestru uczestników oraz archiwizacji dokumentacji
związanej z usługą.
2.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Nafty i Gazu
- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubicz
25A (31-503), zwany dalej Administratorem.
3.
Dane
kontaktowe
inspektora
ochrony
danych
osobowych:
daneosobowe@inig.pl.
4.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa na
uczestnictwo w usłudze szkoleniowej (art. 6 lit. b) ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych).
5.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
umowy.
6.
Odbiorcami danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy
Administratora, inne podmioty zaangażowane w realizację szkolenia,

7.

8.
9.

organy nadzorujące działalność Administratora oraz jednostki
audytujące.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Instytut Nafty
i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy przez 50 lat, zgodnie
z obowiązującym w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie
Badawczym JRWA.
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