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Poznań, 05.06.2014r. 

 

Szkolenie o ochronie danych osobowych dla Stacji Demontażu Pojazdów 

Poznań, 24 czerwca 2014r. 

 
Szanowni Państwo 

Mamy zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, poruszającym problematykę 

obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego Stację Demontażu Pojazdów w zakresie ochrony 

przechowywanych danych osobowych. Szkolenie przygotowuje profesjonalny wykładowca, na co dzień 

zajmujący się problematyką ochrony danych osobowych. Przedstawione zostaną podstawy, określone  

w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz praktyczne rozwiązania, 

gwarantujące właściwe zastosowanie przepisów prawa. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone 

stosownym certyfikatem.  

 

Szkolenie odbędzie się w Poznaniu, we wtorek, 24 czerwca 2014r. w godzinach 10.00 – 13.00  

w Sali konferencyjnej Kompleksu Biurowego Delta, przy ul. Towarowej 35.  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 150zł/os. 

Jednocześnie informujemy, iż koszt uczestnictwa w szkoleniu Członków Polskiego Stowarzyszenia 

Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO wynosi 50zł/os. Serdecznie zapraszamy do grona stowarzyszonych 

stacji demontażu pojazdów.  

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać na formularzu załączonym do niniejszego 

zaproszenia do dnia 20 czerwca 2014 roku.  

Wypełnione formularze zgłoszeniowe uczestnictwa 

prosimy przesyłać faksem lub e-mailem (skan wypełnionego formularza) na adres : 

e-mail: biuro@ekoauto.org lub fax: (61) 877-06-05 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 
Wypełniony formularz proszę przesłać na adres: biuro@ekoauto.org lub fax 61 877 06 05 

 

Szkolenie o ochronie danych osobowych dla Stacji Demontażu Pojazdów 
Kompleks Biurowy Delta, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań,   

24 czerwca 2014r. 

 

Nazwa firmy / instytucji  

Ulica:  

Kod pocztowy, miasto:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

 
 

Dane uczestników 
Imię i nazwisko stanowisko telefon e-mail Cena  

     

     

     

SUMA  

 

 

REGULAMIN:  
 
1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana  
w formie przedpłaty na konto Stowarzyszenia EKO-AUTO: 96 1020 4027 0000 1102 0918 5135 
2. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.   
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy.  
W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.   
4. Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikiem VAT i nie wystawiamy faktur. Potwierdzenie uiszczenia wpłaty może stanowić 
wystawiony przez Stowarzyszenie rachunek.  
 
 

 
                                                                                                                             
 

………………………………………                                                                              ……………………………………… 
                 miejscowość i data                                                                                            podpis i pieczęć osoby upoważnionej 


