
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 

SZKOŁA PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII 2020 R. 
 

 
1. Imię i nazwisko:  
  
2. Adres e-mail:  
 
3. Telefon kontaktowy:  
 
4. Adres do korespondencji:  

 
Miejscowość: _______________________Ul.______________ Kod pocztowy____________________ 
 
5. Dane nabywcy potrzebne do wystawienia faktury VAT/Rachunku:  
 
Pełna nazwa firmy:__________________ z siedzibą  w _________________ przy ulicy_____________ 
 
kod pocztowy___________________ NIP_____________________ 
 

 
Oświadczam, iż chcę wziąć udział jako słuchacz w ramach Szkoły Prawa Nowych Technologii w 
okresie styczeń 2020- czerwiec 2020 r. i akceptuję warunki uczestnictwa stanowiące załącznik numer 1 
do niniejszego formularza zgłoszeniowego oraz zapoznałem się informacją dotycząca przetwarzania 
danych osobowych osób aplikujących do IP Centrum oraz  Słuchaczy IP Centrum umieszczoną  w 
załączniku nr. 2 do niniejszego formularza. 
  

 
______________________________ 
Data i czytelny podpis 

 
Załącznik numer 1 

 
Warunki uczestnictwa 

 
   Szkoła Prawa Nowych Technologii 2020 r. 

 

1. Opłatę za uczestnictwo w szkole należy uiścić w terminie 7 dni od dnia otrzymania maila  
potwierdzającego przyjęcie do szkoły, chyba, że inny termin płatności wynika z uzgodnień 
dokonanych drogą elektroniczną.  
 

2. Wszelkich płatności należy dokonywać na konto wskazane przez Centrum.  
 

3.  Niedokonanie wpłat w terminach określonych powyżej jest równoznaczne z wycofaniem 
udziału w Szkole Prawa Nowych Technologii. 

 
4.  Nie przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach Szkoły Prawa Nowych Technologii nie uprawnia 

do zwrotu dokonanych wpłat.  
 

5. Uczestnictwo w zajęciach  Szkoły Prawa Nowych Technologii jest obowiązkowe.  
 



6. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub i wykładowców Szkoły Prawa Nowych 
Technologii 

 
7. Centrum zastrzega sobie prawo anulowania decyzji o przyjęciu do Szkoły za zwrotem uiszczonej 

opłaty.  
 

8. Centrum wystawia dokumenty księgowe wyłącznie na podmioty dokonujące wpłat o ile 
wszystkie niezbędne do wystawienia faktury dane tych podmiotów zostały wskazane w 
formularzu zgłoszeniowym. Późniejsze wystawienie faktury jest możliwe po poinformowaniu 
Centrum o danych do faktury przed zamknięciem danego miesiąca rozliczeniowego. W 
przypadku braku wskazania danych do faktury w formularzu zgłoszeniowym Centrum nie 
wystawia faktury VAT lecz paragon fiskalny.  

 
9. Materiały udostępniane uczestnikom Szkoły IT&TMT 2020 są chronione prawami autorskimi. 

Słuchacze Szkoły mogą z nich korzystać wyłącznie w celu przygotowywanie się do zajęć i w 
zakresie związanym z uczestnictwem w Szkole IT&TMT. Dalsze wykorzystanie lub 
rozpowszechnianie bądź udostępnianie osobom trzecim nie będącym słuchaczami Szkoły 
IT&TMT wymaga oddzielnej licencji.   

 
Zał. nr. 2  

    
   Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób aplikujących do IP Centrum oraz  

Słuchaczy IP Centrum 

1) Administratorem danych osobowych Słuchacza jest IP Centrum z siedzibą ul. Masarska 9/6 
Kraków 31-534, adres e-mail: office@ipcentrum.pl (dalej: „IP Centrum”) 

2) Dane osobowe Słuchacza będą przetwarzane w celu: 
a. przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, a w razie pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, również w 

celu wykonania umowy szkoleniowej zawartej w oparciu o OWU (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej: „RODO”); 

b. marketingu towarów lub usług własnych IP Centrum lub podmiotów współpracujących  na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu IP Centrum lub podmiotów współpracujących z IP 
Centrum (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony interes w tym wypadku stanowi 
konieczność dotarcia z dopasowanym komunikatem marketingowym do Słuchaczy IP Centrum; 

c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na IP Centrum na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów z zakresu prawa podatkowego 
oraz rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

d. ustalenia lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami  na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu IP Centrum (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679). 

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przyjęcia i rozpatrzenia formularza 
zgłoszeniowego, a w przypadku Słuchaczy, których zgłoszenia zostały rozpatrzone pozytywnie, 
również przez okres wykonania umowy szkoleniowej. Po tym okresie, dane mogą być 
przechowywane w zakresie i przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 
osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami przez IP Centrum. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i 
przez czas wymagany przepisami prawa. 

4) Dane osobowe Słuchaczy mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz IP Centrum 
usługi niezbędne do wykonania umowy pomiędzy IP Centrum a Słuchaczem, np.  biurom 
rachunkowym lub dostawcom systemów informatycznych. 

5) Słuchaczowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, a także 
prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora danych, Słuchaczowi przysługuje prawo sprzeciwu co do takiego przetwarzania. 

6) Ponadto, w razie u razie uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych przez IP Centrum 
narusza przepisy RODO, Słuchaczowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  



7) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, a także 
wykonania umowy szkoleniowej. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 
możliwości przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia oraz wykonania umowy szkoleniowej. 
 

 
 


