UL.OKOPOWA 59/ IV PIĘTRO
01-043 WARSZAWA
INFO@EWSPA.EDU.PL
WWW.EWSPA.EDU.PL

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Konferencja „Prawna ochrona konsumenta rynku usług bankowych”
Miejsce: Siedziba EWSPA, ul. Okopowa 59/ IV piętro, 01-043 Warszawa
Termin: 18.05.2022 godz. 9:00
Prosimy o przesłanie podpisanego zgłoszenia e-mailem na adres: dpajek@ewspa.edu.pl
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 08.05.2022
W przypadku rezygnacji prosimy o informację do dnia 13.05.2022 na wskazany powyżej adres e-mail.

DANE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w konferencji: ............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Stanowisko: ......................................................................................................................................................................................
Pełna nazwa firmy:..........................................................................................................................................................................
NIP:..............................................................................................

REGON: ......................................................................

Telefon kontaktowy:................................................................

Osoba do kontaktu:.................................................

Adres e-mail:....................................................................................................................................................................................
Adres korespondencyjny: ............................................................................................................................................................

ZGODY
Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią Polityki przetwarzania danych osobowych w EWSPA dostępnej na stronie:
http://ewspa.edu.pl/home/uczelnia/polityka-prywatnosci/, w tym z klauzulą informacyjną o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych przez uczelnię, jako ich Administratora oraz jestem świadomy(-a) moich praw dostępu do treści swoich danych, możliwości ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EWSPA z siedzibą w Warszawie ul. Okopowej 59, dla potrzeb
niezbędnych do realizacji rejestracji na konferencje i wszystkich procesów z nią związanych, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016
r. Nr 119.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EWSPA z siedzibą w Warszawie ul. Okopowa 59 informacji handlowych drogą elektroniczną
zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U 2017.1219 t. j.)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek, przetwarzany podczas konferencji
„Prawne aspekty kredytów powiązanych z walutą obcą”. Zarejestrowane materiały będą prezentowane w serwisach internetowych
Administratora, na kontach Administratora w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) oraz materiałach
dokumentujących przebieg wydarzenia. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie
w celu promocji działań organizowanych przez EWSPA. Znam swoje prawo do wycofania zgody w każdym czasie.

podpis uczestnika

