
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

dla uczestników konferencji pt. 

 

„Kierunki rozwoju rynku restrukturyzacji zadłużenia. 

Edycja druga” 

 

22 listopada 2018 r. 

Klub Bankowca, ul. Smolna 6, 00 - 375 Warszawa 

…………………………………………………………………………………………………

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

(nazwa i adres instytucji) 

 

nazwisko, tel., fax lub e-mail do osoby zgłaszającej …………………………………………. 

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

 

zgłasza udział w seminarium następujących osób: 

 

1) ………………………………..  …………………………………………. 

       (imię, nazwisko)    (stanowisko) 

  telefon….………………….  Fax…………………..e-mail…………… 

2) ………………………………..  …………………………………………. 

       (imię, nazwisko)    (stanowisko) 

  telefon….………………….  Fax…………………..e-mail…………… 

3) ………………………………..  …………………………………………. 

       (imię, nazwisko)    (stanowisko) 

  telefon….………………….  Fax…………………..e-mail…………… 

4) ………………………………..  …………………………………………. 

       (imię, nazwisko)    (stanowisko) 

  telefon….………………….  Fax…………………..e-mail…………… 

 

Opłata z tytułu uczestnictwa w konferencji – 150 zł netto + VAT / osoba członkowie ZBP, 

300 zł netto + VAT niebędących członkami ZBP, Dla przedstawicieli firm oraz kancelarii 

prawnych – koszt 600 zł netto/osoba. Przedstawiciele uczelni – koszt 150 zł netto/osoba 

zostanie przekazana na rachunek Związku Banków Polskich, 00-380 Warszawa, ul. 

Kruczkowskiego 8, PKO BP S.A. XV O/Warszawa, nr 02 1020 1156 0000 7202 0008 6215, 

przelewem po otrzymaniu faktury. 

 

Przyjmujemy do wiadomości, że rezygnacja z udziału w konferencji po dniu 16.11.2018 r. nie 

powoduje zwolnienia z opłaty. 

 

Oświadczamy, że jesteśmy podatnikami podatku VAT i upoważniamy do wystawienia 

faktury bez naszego podpisu. 

Nasz  numer NIP………………… 

……………………………………     ………………………… 

(miejscowość, data)                                                                    (pieczątka i podpis  

            osoby upoważnionej) 

 

 

 



 

 

 
 Oświadczamy, że jesteśmy podatnikami VAT i upoważniamy ZBP do wystawienia faktury bez naszego podpisu. Akceptujemy powyższe 

warunki uczestnictwa w Konferencji. 

 Przyjmujemy do wiadomości, że rezygnacja z udziału w konferencji po dniu 9.11.2018 r. nie powoduje zwolnienia z opłaty. 

 Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Związku Banków Polskich z 

siedzibą w Warszawie ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa (dalej – „ZBP”) na wskazany w formularzu numer telefonu i adres 
e-mail oraz na używanie przez ZBP telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu 
bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).  

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) ZBP informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Związek Banków Polskich, z 
siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa, adres e-mail kontakt@zbp.pl, 

2) w ZBP wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@zbp.pl (z 
inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);  

3) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionego interesu ZBP, 
jako administratora danych, polegającego na obsłudze administracyjnej organizowanych Konferencji oraz w celach 
reklamowych, promocyjnych i marketingowych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług 
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

4) odbiorcami danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym są patroni i sponsorzy Konferencji oraz agencje 
marketingowe współpracujące z administratorem;    

5) dane osobowe są przetwarzane przez okres 3 lat; 
6) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji. 
 

 
Formularz prosimy wypełnić drukowanymi literami i przesłać do Związku Banków 

Polskich, na adres e-mail: kamila.masik@cpb.pl do dnia 20 listopada 2018 r. do końca dnia 

Informacja telefoniczna w sprawach rejestracji (022) 48 68 417. 
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