VII Podkarpackie Forum Audytu – 1 kwiecień 2022 roku
Miejsce konferencji: Instytut Ekonomii i Finansów UR, Uniwersytet Rzeszowski
ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

Karta zgłoszeniowa
Imię i nazwisko uczestnika

Stanowisko

Telefon, adres e-mail

Koszt uczestnictwa

Razem:

Dane do wystawienia faktury:
Nazwa: .........................................................................................
Adres: ..........................................................................................
NIP: ..............................................................................................
Potwierdzamy zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (poniżej)
i jej akceptację.
…………………………………………………
/podpis i pieczęć/
KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ NALEŻY PRZESYŁAĆ
na adres mailowy: k.hady-glowiak@pikw.pl

Następnie w terminie 3 dni roboczych otrzymają Państwo na swój adres e-mail potwierdzenie rejestracji
oraz informacje dotyczące płatności.
OPŁATĘ ZA UDZIAŁ W FORUM PROSIMY KIEROWAĆ NA PONIŻSZY ADRES:

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.
ul. Sienna 93 lok. 35 00-815 Warszawa
Nr konta: BNP Paribas Bank Polska S.A. 45 1750 0009 0000 0000 1032 5323
z dopiskiem: „ Imię i nazwisko uczestnika, VII Podkarpackie Forum Audytu”
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Karta zgłoszeniowa stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do przyjęcia oferty na warunkach
określonych w informacji o konferencji.

Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres
e – mail: k.hady-glowiak@pikw.pl
2. W terminie 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający
otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji.
3. Po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestnictwa należy dokonać płatności:
a) Jeżeli Zamawiający jest firmą bądź instytucją podstawę płatności za konferencję stanowi
faktura wystawiona przez Organizatora po realizacji konferencji,
b) Jeżeli Zamawiający jest osobą prywatną podstawę płatności za konferencję stanowi faktura
pro forma wystawiona przez Organizatora wysyłana do Zamawiającego przed terminem
konferencji,
c) Dla Zamawiających zgłoszonych prywatnie Organizator wystawi i prześle fakturę VAT
w terminie do 7 dni po zaksięgowaniu środków na koncie PIKW.
4. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym
fakcie poinformować organizatora).
5. Nieobecność zgłoszonego uczestnika niepoprzedzona anulacją zgłoszenia, zobowiązuje do zapłaty
pełnej należności.
6. Anulacja zgłoszenia, może być dokonana jedynie w formie pisemnej, nie później niż na siedem dni
przed terminem konferencji. W takim wypadku uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
7. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa
w konferencji.
W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora
zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
794 287 039 oraz 22 654 10 44
lub pod adresem e-mail: k.hady-glowiak@pikw.pl
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Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w konferencjach organizowanych przez
PIKW Sp. z o.o. w Warszawie
Zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami

dotyczącymi

ochrony

danych

osobowych,

w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 2016r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), celem zapewnienia właściwej
ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące
przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PIKW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 93
lok. 35, 00-815 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się mailowo pod adresem biuro@pikw.pl lub
telefonicznie 22 6541044 lub listownie na wskazany wyżej adres siedziby.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, w związku z
realizacją wydarzenia VII Podkarpackiego Forum Audytu oraz na umieszczenie w bazie w celu przesyłania informacji
o wydarzeniach i konferencjach oraz studiach podyplomowych współorganizowanych przez PIKW, a także w celu
budowania pozytywnego wizerunku Administratora danych w przestrzeni publicznej oraz w mediach. Dane będą mogły
być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia/obrony/ustalenia roszczeń na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest konieczność zapewnienia możliwości
dochodzenia/obrony/ustalenia roszczeń. W przypadku zgłoszenia się Pani/Pana do publikacji pokonferencyjnej będą
przetwarzane również dane niezbędne do jej wydania.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celów promocyjnych/edukacyjnych Administratora
lub zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną, która obecnie wynosi nie mniej niż 5 lat, lub
do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. W związku z obroną przed roszczeniami dane
mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia.
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
•

dostępu do danych osobowych – tj. prawo do potwierdzenia przez Administratora, czy przetwarzane są dane
osobowe jej dotyczące, uzyskania dostępu do informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych
osobowych, informacji o odbiorcach, pouczenie o przysługujących uprawnieniach,

•

prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub
niekompletne,

•

usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,

•

prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa
członkowskiego UE,
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•

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na
podstawie zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO)

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność zgłoszenia
swojego udziału w konferencji,
6) Dane mogą być przekazane następującym podmiotom:
•

organizatorzy i partnerzy wydarzenia, osoby odwiedzające naszą stronę internetową oraz media
społecznościowe, a także autorzy i odbiorcy pojawiających się w związku z tym wydarzeniem publikacji,
materiałów sprawozdawczych, statystycznych, promocyjnych i informacyjnych, itp.,

•

w zakresie niezbędnym do umożliwienia przeprowadzenia wydarzenia w formie zdalnej Państwa dane
osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi techniczne na rzecz PIKW (ClickMeeting),

•

wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
8)

Administrator

dokłada

wszelkich

starań,

aby

zapewnić

wszelkie

środki

fizycznej,

technicznej

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową
utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystanie czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami,
9) Administrator w ramach przetwarzania danych osobowych nie korzysta z systemów i nie stosuje metod służących do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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