
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
Sukces Sztuki, 17 kwietnia 2018 r. Warszawa Klub Bankowca   

Wypełniony formularz zgłoszeniowy skan prosimy przesłać skan wypełnionego formularza na maila: 

sylwia.jaskowska@cpb.pl  

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo potwierdzenie udziału z informacją o płatności. 

 
 

 

W przypadku zgłoszenie więcej niż jednej osoby przysługuje dodatkowy rabat w wysokości 5 % od kwoty netto od całości 

zamówienia.  

 
Opłata z tytułu uczestnictwa dotyczy: udziału w konferencji, materiałów szkoleniowych, wyżywienia zgodnie z programem.  
Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu Konferencji lub przed Konferencją po dokonaniu wpłaty na konto:  
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., 00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8, BZ WBK S.A. 09 1500 1126 1211 2000 9691 
0000 „Sukces Sztuki 2018 , imię i nazwisko uczestnika”. 
 
� Wyrażamy zgodę, że nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. 
� Wyrażamy zgodę, że rezygnacja z udziału w konferencji po 10.04.2018 r. nie powoduje zwolnienia z opłaty. 
� Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn. z dnia 13.06. 2016 r., Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celach związanych z organizacją Konferencji Sukces Sztuki 2018 (w tym na 
udostępnianie ich podwykonawcom w zakresie umożliwiającym realizację wybranych usług (np. druk spersonalizowanych identyfikatorów). 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez 
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa) dla 
celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 243, z późn.zm.) w imieniu własnym oraz od innych podmiotów – w tym np. od organizatorów i partnerów konferencji 
branżowych (m.in. bezpłatne zaproszenia na IT@BANK, Forum Technologii Bankowych, Forum Bankowe, Forum Bezpieczeństwa 
Banków, Forum Usług Płatniczych, Horyzonty Bankowości i inne), informacje o pismach (np. o nowym wydaniu Miesięcznika 
Finansowego BANK), czy o możliwości skorzystania z bezpłatnego dostępu do aplikacji Miesięcznika Finansowego BANK. 

UWAGA: Naprawdę warto wyrazić zgodę na TAK, żebyśmy np. mogli Państwa zaprosić na kolejne edycje konferencji naszych i 
naszych Partnerów (w tym Związku Banków Polskich). Zgody są szczególnie istotne, abyśmy mogli komunikować się z Państwem z 
poszanowaniem zaostrzających się przepisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

� Oświadczamy, że jesteśmy podatnikami VAT i upoważniamy CPBiI do wystawienia faktury bez naszego podpisu. Akceptujemy powyższe 
warunki uczestnictwa w Konferencji, warsztatach. 

 

……………………………………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby zgłaszającej,  

upoważnionej przez płatnika do dokonania zgłoszenia.) 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej  

Firma  

Adres płatnika (ulica, miasto, kod)  

NIP płatnika  

Tel kontaktowy  

Adres email  

 Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 

Imię Nazwisko    

Tel kontaktowy    

Adres email    

PROMOCJA  

07-23.02 - koszt 199 zł netto 
24.02 – 14.03 - koszt 310 zł netto 
15.03 -10.04 – koszt 390 zł netto 
Ilość miejsc ograniczona 

   

Kwota do zapłaty (+ 23%VAT)    

TAK 

NIE 


