KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w III KRAJOWYM KONGRESIE FORÓW SKARBNIKÓW 14-15 maja 2020 r.
Double Tree by Hilton Hotel Warszawa ****
Imię i nazwisko uczestnika:

1.
2.

Funkcja:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy
(bezpośredni):
Dane instytucji do faktury
Nabywca:
Odbiorca:
Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków
z publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu
możliwość zastosowania zwolnienia VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku o towarów
i usług.
Proszę zakreślić wybrany wariant uczestnictwa w Kongresie:
WCZESNA REJESTRACJA
(do 20 marca 2020)

PÓŹNA REJESTRACJA
(po 20 marca 2020)

□ Tak (zaznacz X)

Zakres uczestnictwa

Członkowie
Forum
Skarbników

Osoby
niezrzeszone w
Forum
Skarbników

Osoby spoza
sektora
finansów
publicznych

Członkowie
Forum
Skarbników

Osoby
niezrzeszone w
Forum
Skarbników

Osoby spoza
sektora
finansów
publicznych

999

1049

1490

1099

1149

1590

1249

1299

1690

1349

1399

1790

1349

1399

1790

1449

1499

1890

1690

1749

2090

1790

1849

2190

699

749

1099

799

849

1199

Cena uczestnictwa 1 osoby
w pokoju 2-osobowym
z jednym noclegiem
Cena uczestnictwa 1 osoby
w pokoju 2-osobowym
z dwoma noclegami
Cena uczestnictwa w pokoju
1-osobowym* z jednym
noclegiem
Cena uczestnictwa w pokoju
1-osobowym* z dwoma
noclegami
Cena uczestnictwa 1 osoby
bez noclegu

Podane ceny są cenami netto. Udział w szkoleniu jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
* Liczba pokoi 1-osobowych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Rabat 10% dla kolejnej osoby z tej samej instytucji.
Kartę Zgłoszenia proszę przesłać do 15 kwietnia 2020 r. na adres e-mailowy: miroslawa.karkowska@mistia.org.pl lub faxem na
numer: 12/633 98 00.
………………………………………………….……………….

podpis osoby upoważnionej
UWAGA: Brak zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie minimum 14 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa
50% kosztów ogólnych. Uczestnik zobowiązuje się do uregulowania wszelkich wydatków indywidualnych, takich jak np. telefon, mini bar, pralnia,
płatna telewizja itp. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w hotelu, o ile nie zostały one

uregulowane przed wyjazdem z hotelu.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego
Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w celach wynikających z mojego udziału w Krajowym Kongresie Forów
Skarbników, w tym w zakresie kontaktu w kwestiach organizacyjnych, list obecności, zakwaterowania, informowania o programie Kongresu.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku oraz publikacji mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi
w celach promocyjnych w postaci fotografii, filmów, nagrania na stronie internetowej FRDL, stronie www Forum Skarbników, materiałach
promocyjnych Kongresu oraz FRDL, FB, YouTube, przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w celu dokumentacji i informowania o przebiegu Kongresu.
………………………………………………………………
data i podpis uczestnika

INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w zakresie
uczestnictwa w Krajowym Kongresie Forów Skarbników w dn. 14-15.05.2020 r. w Warszawie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem:
biuro@kongresskarbnikow.pl
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach:
a) wynikających z Pana/Pani udziału w Krajowym Kongresie Forów Skarbników w tym w zakresie list obecności,
zakwaterowania, informowania o programie Kongresu oraz dokumentacji i informowania o przebiegu
Kongresu, w tym publikacji Pana/Pani wizerunku/głosu/wypowiedzi w celach promocyjnych w postaci
fotografii, filmów, nagrania na stronie www Fundacji, stronie www Kongresu Skarbników, FB, materiałach
promocyjnych FRDL, na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt. 2 będą przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia Krajowego
Kongresu Skarbników, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do
Administratora, przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, bądź do czasu wycofania
przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty
przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora tj. dostawcy usług IT tj. SPUREMIS, COMPLUS.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – USA tj. dostawcom usług IT (Google). Dane
będą należycie chronione w oparciu o certyfikat privacy shield stosowany przez odbiorców danych.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu
zgody na adres mailowy: biuro@kongresskarbnikow.pl
8. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 powyżej, jest dobrowolne i nie jest
wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, ale jest warunkiem możliwości
nawiązywania kontaktów w sprawie współpracy, uczestnictwa w Kongresie.
10. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

