FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konferencja „MEDIACJA W MEDYCYNIE”
24-25 stycznia 2020 roku
Prosimy o wysłanie zeskanowanej wersji wypełnionego i podpisanego formularza wraz z dowodem
uiszczonej
opłaty
najpóźniej
do
dnia
15
stycznia
2020
roku
na
e-mail
centrum.mediacji@adwokatura.pl. Ilość miejsc jest ograniczona.
Miejsce konferencji:
• Kraków, hotel Holiday Inn Krakow City Centre, ul. Wielopole 4

Prosimy o podanie swoich danych osobowych
Imię:
____________________________________________________________________________________________

Nazwisko:
____________________________________________________________________________________________

Ulica:
____________________________________________________________________________________________

Kod pocztowy:

Miejscowość:
_______________________

__________________________________________________________

Telefon komórkowy:
____________________________________________________________________________________________

Email:

____________________________________________________________________________________________

Opłata konferencyjna:
• 600,00 zł (brutto)
Opłata konferencyjna zawiera: nocleg w hotelu Holiday Inn Krakow City Centre, ul. Wielopole 4,
udział w uroczystej kolacji oraz udział w konferencji wraz z lunchem i przerwami kawowymi,
zgodnie z programem konferencji.
Płatność prosimy przesłać na rachunek bankowy NRA: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149
Millenium Bank, tytułem: „Opłata za Konferencję „Mediacja w Medycynie” 24-25.01.2020r. za (imię,

nazwisko uczestnika)” prosimy również o wpisanie w tytule przelewu numeru NIP prowadzonej
działalności gospodarczej, w przypadku gdy chcą Państwo otrzymać fakturę VAT.
Udział w konferencji uprawnia do uzyskanie 6 punktów szkoleniowych.
Rejestracja Uczestnika zostanie dokonana jedynie w przypadku doręczenia na adres e-mail:
centrum.mediacji@adwokatura.pl łącznie dwóch dokumentów: skanu wypełnionego i podpisanego formularza
rejestracyjnego oraz dowodu uiszczenia należnej opłaty.
Organizator zastrzega prawo dokonywania zmian i poprawek w programie wydarzeń wymienionych w niniejszym
formularzu bez podania przyczyny.
Organizator nie zapewnia transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia poza wymienionym w niniejszym
formularzu, ani nie zapewnia zwrotu jakichkolwiek kosztów lub wydatków związanych z udziałem w wydarzeniach
wskazanych w niniejszym formularzu.
Niezależnie od przyczyny rezygnacji z uczestnictwa w konferencji opłata konferencyjna nie będzie zwracana.
Wszelkie relacje pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem związane z wydarzeniami wskazanymi w niniejszym
formularzu podlegają prawu polskiemu a wszelkie spory z nich wynikające będą rozwiązane w drodze mediacji
przed mediatorem z listy mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i według reguł tegoż
Centrum. W przypadku niemożności uzyskania porozumienia, wyłączną jurysdykcję posiada sąd właściwy
miejscowo dla Organizatora.
Oświadczam, że:
- Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie utrwalenie i rozpowszechnienie mojego wizerunku
przez Organizatora lub upoważnione przez Organizatora osoby w celach marketingowych związanych z
wydarzeniami wymienionymi w niniejszym formularzu, w tym w publikacjach drukowanych i zamieszczanych w
Internecie.
- Przyjmuję do wiadomości i akceptuję wszystkie wskazane wyżej warunki.

Klauzula informacyjna
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.
Oświadczam, że:
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w wyżej wskazanym zakresie.

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

Podpis: ………………................

