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    KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE 

   (Zgłoszenia przyjmowane są do 29.11.2022 r. lub do wyczerpania miejsc) 

 

 

DANE UCZESTNIKA: 

 

DANE NABYWCY: 

Nazwa firmy: 
 

Adres: 
 

NIP: 
 

Dane do kontaktu: E-mail: Tel: 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) na otrzymanie faktury drogą elektroniczną na następujący 

adres e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

OSOBA WSKAZANA DO KONTAKTU* 
*Wypełnia również formularz o przetwarzaniu danych osobowych  

Jednocześnie zobowiązuję się do dokonania opłaty tytułem uczestnictwa ww. osób w szkoleniu 

Podpisując kartę zgłoszenia: 
- Akceptuję Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym 
- Potwierdzam, że zapoznałem/-łam się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących 
załącznik do Regulaminu Uczestnictwa w szkoleniu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

 

 

                                                                                         ………………………………………………………………………. 

                                                                                                    (Podpis osoby upoważnionej) 

Tytuł :                                           Opakowania a środowisko 

 
Termin szkolenia:                                        9.12.2022 r. 

L.p                                                  Imię i nazwisko:     Stanowisko 

 1   

 2   

 3   

 4   

Imię i nazwisko:  

E-mail:  

Telefon kontaktowy:  
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REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU STACJONARNYM 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem szkolenia jest Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi, 90-570 Łódź, 
ul. Marii Skłodowskiej Curie 19/27, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000955824, NIP 7272857474. 

Kontakt do Organizatora: 

Koordynator szkolenia                                                            Koordynator merytoryczny 
mgr Konrad Orłowski                                                              dr inż. Paweł Swaczyna 
tel.: 507-024-715                                                                      tel.: 42 25 34 454  
e-mail:szkolenia@lit.lukasiewicz.gov.pl                                       e-mail: szkolenia@lit.lukasiewicz.gov.pl 
 

ZGŁOSZENIA 

1. Organizator realizuje szkolenie w zakresie i terminie szczegółowo opisanym w zaproszeniu. 
2. Aby wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny 

należy: 
a) Zarejestrować swój udział poprzez przesłanie skanu wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres     

e-mail: szkolenia@lit.lukasiewicz.gov.pl  
b) Wnieść opłatę na podstawie faktury PROFORMA dostarczonej drogą e-mailową przez Organizatora 

szkolenia. 
3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą do 29.11.2011 r. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia m.in. jeżeli lista Uczestników 

będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział 
Organizator. 

5. Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa do 10 dni roboczych przed planowaną datą 
szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z obciążeniem uczestnika pełnymi kosztami 
udziału w szkoleniu. 

6. Na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły 
chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału, fakturę 
PROFORMA oraz dodatkowe informacje organizacyjne dotyczące szkolenia. 

 

KOSZT UDZIAŁU I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Koszt udziału w szkoleniu wynosi 890 zł netto/osoba. 
2. Koszt udziału obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat 

poświadczający udział w szkoleniu, przerwy kawowe i przerwę obiadową. 
3. Cena za udział w szkoleniu podana jest w złotych polskich, w kwocie netto. 
4. Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić przed realizacją szkolenia, zaraz po otrzymaniu od 

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny informacji o tym, że szkolenie się odbędzie. Numer 
rachunku i termin płatności zostanie podany w materiałach informacyjnych (faktura PROFORMA) 
przesłanych do uczestników 7 dni przed planowanym wydarzeniem. 

5. Po zaksięgowaniu wpływu na konto Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego zostanie 
wystawiona faktura za udział w szkoleniu. 

 

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. 
2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez 

zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego. 
3. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na wydarzenie 

w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiana powinna nastąpić w takiej samej 
formie jak zgłoszenie. 



Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny 
90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej Curie 19/27,  

Tel. +48 42 307 09 01; E-mail: info@lit.lukasiewicz.gov.pl, 

NIP: 7272857474, REGON: 521631148 

Sąd Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000955824 

 

 

 

 

 
Strona 3 z 4 
 

 

ZAŁĄCZNIK: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny w Łodzi 

 

                                                              Pan/i………………………………………………………………………………………. 
                                                         (Wypełnia osoba do kontaktów, zgłaszająca uczestników szkolenia) 

 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Łódzki Instytut Technologiczny 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut 
Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskie-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora 
(dalej ŁIT). 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani / Pana dane? 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji na potrzebę organizacji szkolenia oraz w 
celu zgłoszenia uczestnictwa wskazanych osób w tym szkoleniu. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu 
marketingu usług ŁIT w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest 
marketing swoich usług ŁIT. Jeżeli Pani / Pan wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych ŁIT na 
Pani/Pana adres e-mail, to podstawą prawna będzie wysyłania ofert będzie art. 10 ustawy z 18.07.2020 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do zgłoszenia 
osób na szkolenie lub wzięcia udziału w szkoleniu. Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny będzie 
przekazywać Pani / Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych 
osobowych w imieniu i na rzecz ŁIT Ponadto ŁIT może również udostępniać Pani / Pana dane osobowe innym 
odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Pani / Pana dane nie będą przekazywane 
do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Jak długo będziemy przetwarzań Pani / Pana dane? 

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres szkolenia oraz dla celów archiwizacyjnych, 
jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Jeśli podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest zgoda, 
to Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody. W dowolnym momencie ma  
Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

Jakie Pani / Pan ma prawa? 

Przysługuje Pani / Panu prawo do:  
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;  
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;  
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności 
przewidzianych w art. 17 RODO;  
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;  
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;  
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

Jeżeli Pani / Pana uważa, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Pani / Pan 

może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 

Kontakt Jeśli Pani / Pan potrzebuje dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub 

chce skorzystać z przysługujących Pani / Pana praw, proszę o kontakt z nami:  

Inspektor Ochrony Danych: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych w celu promowania usług Sieć Badawcza 

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny poprzez przesłanie ofert na mojego maila zgodnie art. 10 

ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, że zgoda może być w 

każdej chwili przeze mnie cofnięta. 

 

                                                                          ……………………………………………………………………………………… 

                                                                        (data i podpis osoby zgłaszającej uczestników szkolenia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


