FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Digital
Learning
Centre

PŁATNEGO UCZESTNICTWA W WARSZTACIE
DLA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO
Temat warsztatu:

Data-Driven Learning Design

Jak wykorzystać dane do projektowania środowiska uczenia?

Termin:

poniedziałek 10.02.2020

Miejsce:

Warszawa

W przypadku zgłoszenia więcej niż 1 osoby prosimy o uzupełnienie osobnych formularzy

Dane uczestnika:
Pola obowiązkowe*

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko*

Telefon*

E-mail*

Dane do faktury:
Adres*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Dodatkowe dane do faktury:
Jeśli chcesz otrzymać fakturę na ﬁrmę wypełnij poniższe pola
Nazwa Firmy*

NIP*

Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT bez podpisu drogą elektroniczną
Akceptuję

Cena netto:

Cena brutto:
( cena z 23% VAT)

cena regularna:

1600 zł netto

cena regularna:

1968 zł brutto

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO:

Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7,
03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych. Osobie, której
dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do
danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także
o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub
organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość na:
https://dlc.org.pl/index.php/rodo-marketing/
Akceptuję

Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7,
03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której
dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do
danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także
o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub
organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość:
https://dlc.org.pl/index.php/rodo-newsletter/
Akceptuję

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre
Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celach marketingowych. Przed wyrażeniem
niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie,
a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre
Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celach marketingowych. Przed wyrażeniem
niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie,
a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podpis uczestnika:
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Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO:

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 (RODO), informujemy iż:
a) administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7,
03-977 Warszawa. Dane kontaktowe: Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977
Warszawa, tel. +48 791 204 350 email: rodo@dlc.org.pl
b) dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie
osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np.
wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenia
roszczeń. Przedmiotem umowy jest umożliwienie wzięcia udziału w płatnym warsztacie „Data –
Driven Learning Design”, organizowanym przez administratora danych w Warszawie , w dniu
10 lutego 2020 r.
c)

podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO – wskazane
przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np.
wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenie
roszczeń.

d)

okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe przetwarzane w celu
zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych
osobowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez
okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia
obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub
rachunkowych).

e)

osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

f)

osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu
nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze
względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

g)

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed
zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie
zawarta i udział w warsztacie nie będzie możliwy.

Skrócone Warunki uczestnictwa i płatności na podstawie regulaminu uczestnictwa w szkoleniu i warunki rezygnacji:

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
www.dlc.org.pl lub pobranie go do pliku pdf, podpisanie i przesłanie do organizatora podpisanego
zgłoszenia e-mailem na adres: szkolenia@dlc.org.pl

4.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń - maksymalna ilość uczestników 20.

5.

2. Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy wpłacić przelewem na konto po otrzymaniu
faktury pro-forma na następujące dane:

Po otrzymaniu formularza zgłoszenia Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem za
pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego.

6.

Uczestnik oświadcza, że jest płatnikiem VAT i upoważnia Digital Learning Centre Sp. z o.o. po
zrealizowanym szkoleniu do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu.

Digital Learning Centre Sp. o.o. ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, NIP: 113 298 13 43, w banku
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 54 1050 1025 1000 0090 8043 2181

7.

Szczegółowe warunki uczestnictwa, rezygnacji i odwołania szkolenia znajdują się w Regulaminie
na stronie internetowej www.dlc.org.pl/wydarzenia/

8.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę skontaktować się z Biurem Digital Learning
Centre Sp. z o.o. tel.: +48 786 984 808 lub szkolenia@dlc.org.pl

3. Cena obejmuje:
• udział w warsztacie
• materiały warsztatowe
• lunch i przerwy kawowe
• zaświadczenie uczestnictwa

Miejscowość/Data/Pieczęć Firmowa
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Czytelny podpis uczestnika

Czytelny podpis osoby upoważnionej

Digital Learning Centre Sp. z o. o. | Algierska 7, 03-977 Warszawa | Telefon: 786-984-808 | Mail: biuro@dlc.org.pl

