
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

W JEDNODNIOWYM SZKOLENIU ONLINE 

 

„Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozpo-
rządzeniem CLP  (wraz z załącznikiem VIII – UFI) oraz karty charakterystyki ” 

odbywającym się dnia 12 kwietnia 2022 r. 

 

Dane uczestnika lub uczestników : 
 

Imię i Nazwisko (wymagane) Imię i Nazwisko (wymagane) Imię i Nazwisko (wymagane) 

   

Adres e-mail (wymagane) Adres e-mail (wymagane) Adres e-mail (wymagane) 

   

 
Dane firmy zgłaszającej do wystawienia faktury VAT : 
 
W przypadku, gdy faktura jest wystawiana dla osoby fizycznej proszę o podanie wyłącznie imienia i nazwiska oraz adresu 
zamieszkania/zameldowania.  
 

1. Pełna nazwa firmy 
 

2. Imię i nazwisko*   

3. Pełny adres firmy 
 
 
 

 

4. Adres, na który ma 
być wysłana faktura 
(jeżeli jest inny niż 
podany w pozycji 3) 

 

5. NIP  

6. Adres e-mail   

* w przypadku gdy faktura jest wystawiana dla osoby fizycznej 

 

UWAGA!: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej nie wystawia faktur elektronicznych. Faktura 
wysyłana jest pocztą konwencjonalną na podany powyżej adres firmy (pozycja 3 lub 4). Na prośbę zgłaszającego skan 
faktury może również zostać wysłany na adres e-mail podany w pozycji 6. 
 
Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy odesłać na adres jednego z organizatorów: 

Anna.Bankowska@ichp.pl 

Paulina.Porebska-Sektas@ichp.pl    

Marcela.Palczewska-Tulinska@ichp.pl 

 
 
 

mailto:Anna.Bankowska@ichp.pl
mailto:Paulina.Porebska-Sektas@ichp.pl
mailto:Marcela.Palczewska-Tulinska@ichp.pl


 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Deklarujemy udział w szkoleniu wyżej wymienionego naszego Przedstawiciela i w przypadku otrzymania e-mail’em 
potwierdzenia o Jego zarejestrowaniu upoważniamy do wystawienia faktury bez naszego podpisu. 
 
Należność z tytułu uczestnictwa: 490 zł / osoba 
 

Kwotę wynikającą z uczestnictwa w/w osób przekażemy w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania  
faktury, przelewem na konto: 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego 

Bank Handlowy w Warszawie: Nr 82 1030 1508 0000 0008 1644 4004 
NIP: 525-283-61-14 

 
UWAGA!: W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni roboczych przed terminem uczestnik nie poniesie żadnych kosztów. 
Osoby, które nie odwołają swojej rezerwacji do tego terminu i nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami 
uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury. 

 
 
_______________________________ ___                          __________________________________ 
 Podpis Uczestnika 1        Podpis i pieczęć Głównego Księgowego 
 
 
 

      __________________________________ 
 Podpis Uczestnika 2              Podpis i pieczęć  
            Dyrektora / Prezesa Zarządu 
 
       
 Podpis Uczestnika 3   
 

 
UWAGA! PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY CHĘTNYCH NIŻ TRZY NA-
LEŻY WYPEŁNIĆ KOLEJNĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Pro-

fesora Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.  
2.  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail 

iod@ichp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 
3. Dane osobowe osób zgłaszających udział w szkoleniach i warsztatach są przetwarzane: 

a) w celu zawarcia i wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-
wych nr 2016/679 (RODO);  a w odniesieniu do osób reprezentujących przedsiębiorcę/podmiot również na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest kontakt z osobami uprawnionymi do reprezentacji w 
celu zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

b) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji handlowych o produktach, 
usługach, szkoleniach i wydarzeniach Podstawą prawna przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą 
(tylko w przypadku jej wyrażenia) - art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie ob-
owiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podat-
kowego. Podstawą prawną przetwarzania w tych celach jest niezbędność do wypełnienia obowiązku praw-
nego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

d) ewentualnie w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na usta-
leniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami. 
 



 
4.  Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz innym podmio-

tom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zo-

stać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 
Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym 
przepisami o rachunkowości. 

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora osoba, której dane doty-
czą, ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, z przyczyn zwią-
zanych z jej szczególną sytuacją. 

8. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofa-
nia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego 
przed jej wycofaniem. 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. W Pol-
sce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych 
będzie skutkował niemożliwością udziału w szkoleniu lub warsztacie. Podanie danych w celu przesyłania infor-
macji handlowej jest dobrowolne. 

 
Informujemy, że wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne. Wyrażone zgody mogą zostać wycofane w każdym cza-
sie (poprzez wysłanie informacji na adres anna.bankowska@ichp.pl), jednakże ich cofnięcie nie wpłynie na zgodność 
przetwarzania danych przed cofnięciem danej zgody. 
 
Jeśli podasz nam w tym miejscu Twój adres e- mail i odeślesz do nas niniejszy formularz potraktujemy to jako Twoją 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci podanego adresu e-mail w celu prowadzenia działań o charak-
terze promocyjnym*.  
 
     
       ………………………………………………………………………………………… 
            (adres e-mail) 
 
Aby otrzymywać Informator lub informacje o szkoleniach niezbędne jest również wyrażenie nam poniższych zgód  
poprzez wstawienie krzyżyka. 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora 
Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, informacji handlowych*, za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
z wykorzystaniem podanego adresu e-mail.  
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez  Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora 
Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urzą-
dzeń końcowych m.in. takich jak: laptop, telefon, czy smartfon w celu marketingu bezpośredniego*. 
 
* Wszelkie informacje, w których promujemy nasz wizerunek, w szczególności poprzez informowanie o naszych produk-
tach, usługach, szkoleniach, wydarzeniach oraz zachęcanie, abyś z nich skorzystał.  
 
 

 
 


