FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU
ZMIANY W PRAWIE LOTNICZYM OD 1 KWIETNIA 2019 R. NOWA PROCEDURA
DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ NA PODSTAWIE ROZP. 261/2004.
Termin szkolenia: 20 marca 2019 (środa) godz. 10:00 – 15:30
Miejsce: Sangate Hotel Airport, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa
Koszt: 490 zł + VAT od osoby (dla kolejnych osób zgłaszanych przez tę samą firmę zniżka 40 zł).
Prosimy o wypełnienie
kancelaria@mmmlegal.pl
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Kwotę za udział w szkoleniu w kwocie netto ……………. zł x ……….osób (+23% VAT) = ………………zł
brutto należy wpłacić na konto Kancelarii Radcy Prawnego Krystyna Marut w mBank S.A.:
12 1140 2017 0000 4102 0510 4817

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto, po uprzednim otrzymaniu
pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu. Zastrzegamy możliwość odwołania lub zmiany
terminu szkolenia. Uiszczone opłaty będą w takim przypadku zwracane. W przypadku rezygnacji
uczestnika po dacie 15 marca 2019 r. brak możliwości zwrotu kosztów uczestnictwa, można
natomiast zgłosić w to miejsce inną osobę. Koszt uczestnictwa uwzględnia: udział w szkoleniu,
przerwę kawową, lunch.
Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krystyna Marut
Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy i przechowywane do czasu upływu terminów
do dochodzenia roszczeń, w celu:
·

Zawarcia i wykonania umowy szkolenia

·

Rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;

·

Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych.

Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, podmiotom
prowadzącym rozliczenia księgowe oraz bankom, podmiotom kontrolnym oraz kancelariom
współpracującym w ramach MMMLegal Kancelarie Radców Prawnych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia
odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia reklamacji.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celu przesyłania materiałów promocyjnych Kancelarii współpracujących w ramach MMMLegal
Kancelarie Radców Prawnych (www.mmmlegal.pl).
Wyrażam zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych i promocyjnych Kancelarii
współpracujących w ramach MMMLegal Kancelarie Radców Prawnych, w szczególności w zakresie
oferowanych usług i szkoleń.
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