
WARUNKI UCZESTNICTWA  W KONFERENCJI FORUM BEZPIECZEŃSTWA 

BANKÓW 2019 – 9 MAJA 2019 

Cena konferencji 

1. Dla pracowników banków, SKOK-ów i firm ubezpieczeniowych; 

uczestnictwo jest bezpłatne; liczba miejsc bezpłatnych jest ograniczona; 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Dla  środowiska akademickiego  - koszt uczestnictwa wraz z materiałami 

wynosi 350 zł + 23% VAT. 

3. Przedstawicieli firm komercyjnych prosimy o kontakt z działem reklamy: 
reklama@wydawnictwocpb.pl  

Zobowiązanie zapłaty 

1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania 
się z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz ich akceptacją.  

2. Dokonanie rejestracji udziału bezpłatnego lub płatnego jest tożsame z 
podjęciem zobowiązania udziału w konferencji.  

3. Obecność uczestnik potwierdza podpisem na liście osób zarejestrowanych 

dostępnej w rejestracji/recepcji w dniu konferencji. Dopuszczamy wymianę 
zgłoszonego uczestnika na inną osobę z tej samej instytucji. 

Sposób i termin płatności 

1. Opłata z tytułu uczestnictwa w konferencji wynosi 350 zł + VAT (23%) za 
osobę.  

2. Płatność zostanie przekazana przelewem po otrzymaniu faktury na konto: 

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,00-380 Warszawa, ul. 
Kruczkowskiego 8, w banku BZ WBK S.A. 09 1500 1126 1211 2000 9691 
0000.  

3. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymania faktury VAT.  

Rezygnacja z uczestnictwa 

1. Odwołania uczestnictwa można dokonać wyłącznie drogą mailową: 
rejestracja@wydawnictwocpb.pl  

2. Nieodwołanie płatnego zgłoszenia do 26 kwietnia 2019 r. włącznie i 
niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami 
uczestnictwa.  

3. Nieodwołanie bezpłatnego zgłoszenia do 26 kwietnia 2019 r. włącznie i 
niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie kwotą w 
wysokości  350 zł (+ 23 % VAT), stanowiącą opłatę manipulacyjną 

uwzględniającą rezerwację miejsca, koszty cateringu oraz materiałów 
konferencyjnych. 

 

Ochrona Danych Osobowych 
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”) CPBiI informuje, że: 1) administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest 

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa, adres e-mail: 

rejestracja@wydawnictwocpb.pl, 
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2) w CPBiI wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@cpb.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 CPBiI, jako administratora danych, polegającego na organizacji/obsłudze administracyjnej Konferencji i Szkoleń 

oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług 

administratora danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO; 4) dane osobowe są przetwarzane przez okres 10 lat; 5) osobie, której 

dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, zaś w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 

administratora danych - prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

6) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji lub Szkoleniu. 
 

Kontakt 

W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z Martą Rakowską: 

m.rakowska@alebank.pl  
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