Konferencja online - Forum Usług Płatniczych
29 października 2020 r.

Wypełniony formularz prosimy przesłać mailowo: rejestracja@wydawnictwocpb.pl
Dane o uczestnikach

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Imię i nazwisko
Stanowisko, dział
Telefon i faks

Dane do
faktury VAT

E-mail
Nazwa firmy
Adres
NIP

Imię, nazwisko, telefon,
email osoby zgłaszającej
Kwota do zapłaty (+VAT)
Koszt uczestnictwa wynosi:


Banki - 199 zł (+ 23% VAT)/ osoba



Forum Technologii Bankowych i Komitet Agentów Rozliczeniowych - 400 zł netto (+ 23% VAT)/ osoba



Firmy komercyjne - 500 zł netto (+ 23% VAT)/ osoba

Opłata z tytułu uczestnictwa obejmuje: udział w 1-dn. konferencji w dn. 29.10.2020 r.
Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu konferencji, w ciągu 7 dni.
Wyrażamy zgodę, że nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 Wyrażamy zgodę, że rezygnacja z udziału w konferencji po 22.10.2020 nie powoduje zwolnienia z opłaty.
 Oświadczamy, że jesteśmy podatnikami VAT i upoważniamy CPBiI do wystawienia faktury bez naszego podpisu.
 Akceptujemy powyższe warunki uczestnictwa w konferencji.
 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 (w tym na udostępnianie ich podwykonawcom w zakresie
umożliwiającym realizację wybranych usług (np. kody do transmisji online).
Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administratorem
danych osobowych jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do
uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo żądania ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez
kontakt: Telefoniczny, za pośrednictwem Biuro Marketingu pod numerem (22) 48 68 426, w formie elektronicznej, na adres poczty
elektronicznej: marketing@cpb.pl.


TAK



NIE



TAK



NIE



TAK



NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
(adres: 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. 2016r., poz.922) w celach marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz.1422 z późn.zm) w imieniu własnym.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przekazanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres instytucji, adres e-mail)
partnerom generalnym Forum Usług Płatniczych oraz na przetwarzanie ich przez w/w podmioty w celach marketingowych zgodnie z
Rozporządzeniem 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 („RODO”).
Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania moich danych osobowych, prawie dostępu do ich treści oraz prawie ich
poprawiania, a także o prawie odwołania zgody na ich przetwarzanie lub przekazywanie w każdym czasie. Odbiorcami danych mogą być
również również spółki zależne od Partnerów Generalnych z siedzibą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim.

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. (dalej „CPBiI”) informuje, że jest administratorem danych osobowych osób działających w imieniu Państwa firmy lub danych osób upoważnionych do reprezentacji
Państwa firmy, bądź osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Państwa firmy, w tym przede wszystkim członków Zarządu Państwa firmy oraz pełnomocników Państwa firmy. Dane osobowe osób
wskazanych w zdaniu pierwszym są przetwarzane w celu realizacji Umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a także do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez CPBiI – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Pełny zakres informacji, o którym mowa powyżej jest dostępny pod adresem: https://cpb.pl/inspektor-ochrony-danych/.

