FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
VIII Szkolenie Zawodowe Mediatorów
12-14 października 2018r.
miejsce szkolenia: Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49
Imię i nazwisko: ...................................................................................................................
Adres kancelarii: ..................................................................................................................
Telefon: ...............................................................................................................................
e-mail: ..................................................................................................................................
ORA: .....................................................................................................................................

OPŁATA REJESTRACYJNA:
• 1.990 zł (brutto)
Płatności prosimy przesyłać na rachunek bankowy NRA : 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149 Millenium Bank, tytułem:
„Opłata za VIII Szkolenie Zawodowe Centrum Mediacyjnego przy NRA 12-14.10.2018r. za (imię, nazwisko uczestnika)”
prosimy również o wpisanie w tytule przelewu numeru NIP prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku gdy
chcą Państwo otrzymać fakturę VAT.
Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: centrum.mediacji@adwokatura.pl.
Oświadczam, że akceptuję warunki szkolenia, jak poniżej:
- moja rejestracja będzie brana pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora,
- niezależnie od przyczyny rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu opłata rejestracyjna nie będzie zwracana,
- zapoznałem się z zasadami i warunkami szkolenia i akceptuje ich treść,
- wyrażam zgodę na nagrywanie, fotografowanie i filmowanie podczas trwania szkolenia oraz wiem, że uzyskany
materiał zostanie wykorzystany jedynie w celach szkoleniowych, jako element oceny uczestnika.

Data: ……................................

Podpis: ………………................

Klauzula informacyjna szkolenia mediatorów.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202
Warszawa.
W Naczelnej Radzie Adwokackiej został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w
każdej
sprawie
dotyczącej
przetwarzania
danych
osobowych.
Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@nra.pl lub Naczelna Rada Adwokacka ul.
Świętojerska 16, 00-202 Warszawa.
Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 / RODO) w następujących celach:
a. zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust.1 lit. f
RODO, co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony interes administratora danych;
c. archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d. rozpatrywania skarg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
e. obsługi zgłoszeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony
interes administratora danych;
f. w przypadku odrębnie wyrażonej zgody na nagrywanie, fotografowanie i filmowanie podczas trwania
szkolenia w celach szkoleniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na
zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz
upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w.w. celów przetwarzania.
W zakresie realizacji umowy Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres do czasu jej zakończenia, a po tym
czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do czasu ich przedawnienia. W przypadku przetwarzania danych
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze do czasu wypełnienia tych obowiązków, natomiast, gdy podstawą prawną przetwarzania
Pana/Pani danych jest zgoda – do czasu jej cofnięcia.
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W
przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – przysługuje prawo
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich podanie jest warunkiem zawarcia
umowy. Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane nie będą profilowane.

