ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE
KONTROLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH – PIERWSZE
DOŚWIADCZENIA I REKOMENDACJE
Warszawa, 31 maja 2022 r., Elektrownia Powiśle, Sala The Market

Prosimy wypełnić czytelnie, podpisać i wysłać na adres e-mail: info@ensi.net

DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA
Imię i nazwisko uczestnika ………………………..……………………………………………………………..
Adres email do kontaktu w sprawie szkolenia…..……………………………………………………………..
Numer telefonu do kontaktu w sprawie szkolenia ……………………………………………………………..

DOKŁADNE DANE DO FAKTURY
Nazwa organizacji…………………………………………………………..……………………………………..
NIP…………………………………………………………………………………………………………………..
Ulica, nr budynku, nr lokalu……………………………..………………………………………………………..
Kod pocztowy………………………………………………………..……………………………………………..
Miejscowość………………………………………………………………………………………………………..

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU
❑ 950,00 zł netto + 23% VAT – przy zgłoszeniu i płatności do 16 maja 2022 r.
❑ 1150,00 zł netto + 23% VAT – przy zgłoszeniu i płatności po 16 maja 2022 r.
❑ Jestem członkiem Stowarzyszenia SABI – skorzystam z 10% rabatu
Udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych:
□ TAK – prosimy o przesłanie zaświadczenia o finansowaniu udziału ze środków publicznych na
adres:info@ensi.net
□ NIE
POZOSTAŃMY W KONTAKCIE
Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o produktach i usługach
związanych z problematyką ochrony danych osobowych, w tym organizowanych i
współorganizowanych przez European Network Security Institute Sp. z o.o. („ENSI”) warsztatach,
szkoleniach, konferencjach oraz kongresach dedykowanych dla osób zajmujących się ochroną danych

osobowych (informacje handlowe), zaznacz poniższą zgodę na przetwarzanie danych i udziel nam
zgodę na taką formę kontaktu. Zgoda na kontakt mailowy z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych jest
udzielana poprzez podanie poniżej adresu e-mail do wysyłki informacji handlowych i obejmuje zarówno
wiadomości wysyłane indywidualnie jaki i automatycznie (mailing automatyczny do grupy adresatów).
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENSI w celu przekazywania mi
informacji handlowych o produktach i usługach związanych z problematyką ochrony danych osobowych

□ TAK
Chcę aby wyżej wskazane informacje były przesyłane przez ENSI na podany przeze mnie poniżej
adres e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………………..

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informujemy, że administratorem danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu jest European Network
Security Institute Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i
realizacją szkolenia, a za uprzednią zgodą także w celach marketingowych. Udzielenie zgody na
przetwarzanie danych w celu przekazywania informacji handlowych oraz zgody na formę takiego
kontaktu jest całkowicie dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość przesłania zgłoszenia. Zgody mogą
zostać odwołane w dowolnym momencie, co nie wpłynie jednak na legalność działań, które były
realizowane na podstawie takiej zgody jeszcze zanim została ona wycofana. Osoba, której dane dotyczą
ma ponadto prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, żądania
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
Szczegółowa informacja o celach, zasadach przetwarzania danych osobowych oraz sposobie realizacji
powyższych praw znajduje się w Polityce prywatności. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o
zapoznanie się z jej treścią.

