
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – SZKOLENIA CAME
Prosimy o wypełnienie wielkimi literami i przesłanie skanem na e-mail: cpl.szkolenia@came.com

Szkolenia:

Nazwa:  ........................................................................................................................................................................

Termin:  ........................................................................................................................................................................

Cena: 100 zł brutto

Dane uczestnika i oświadczenia:

Imię i nazwisko:  ...........................................................................................................................................................

e-mail:  .............................................................................. telefon:  .............................................................................

Oświadczenia obligatoryjne:

- Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń realizowanych przez CAME Poland Sp. z o.o.

- Zapoznałem się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na str. 2.

Podpis uczestnika szkolenia:  .......................................................................................................................................

Dane do wystawienia faktury (fi rma):

Nazwa fi rmy:  ................................................................................................................................................................

Adres:  ..........................................................................................................................................................................

NIP:  .............................................................................................................................................................................

Warunki płatności:

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu pocztą e-mail potwierdzenia organizacji szkolenia na kon-

to: CAME Poland, 05-270 Marki, ul. Okólna 48, z dopiskiem: tytuł szkolenia, data, nazwisko uczestnika 

BNP Paribas Bank Polska S.A.: 55 1600 1127 0003 0121 2032 3001

Oświadczenia obligatoryjne:

Firma jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniona do otrzymywania faktur VAT (proszę skreślić jeśli nie dotyczy). 

Niniejszym upoważniam CAME Poland Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Jednocześnie zobowiązujemy się / zobowiązuję się osobiście* do dokonania opłaty tytułem uczestnictwa delegowane-

go przez nas pracownika / mojego uczestnictwa* w wyżej wymienionym szkoleniu. 

(*proszę skreślić jeśli nie dotyczy)

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń realizowanych przez CAME Poland Sp. z o.o.

.....................................................................................................................................................................................

Dobrowolna zgoda w celach marketingowych:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail 
na temat nowych szkoleń realizowanych przez Came Poland Sp. z o.o. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili 
wycofana poprzez wysłanie zgłoszenia na cpl.szkolenia@came.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

e-mail:  ........................................................................ podpis:  ...................................................................................

Potwierdzam zapoznanie się z poniżej załączonym obowiązkiem informacyjnym.

Zgłoszenie:

Data zgłoszenia:  .....................................................................

Podpis osoby 

upoważnionej 

oraz imienna pieczątka:  .....................................................  Pieczątka fi rmy:  ..............................................................



Informacje na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…), zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 
(w skrócie: RODO):

1. Administratorem danych osobowych jest: CAME Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Markach 05-270, ul. Okólna 48, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374592, NIP:

5252494895 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub Uczestnika, jeśli jest
nim inna osoba fizyczna, niż Klient, są lub mogą być przetwarzane, o ile przetwarzanie danych dotyczyć będzie
określonych poniżej celów:
a) wykonania umowy, której jest stroną tj. organizacji i realizacji Szkolenia oraz wydania certyfikatów – podstawą
prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) realizacji obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz
rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na
Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) zapewnienia bezpieczeństwa podczas Szkolenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę –
podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z
art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
g) umożliwienia i ułatwienia kontaktów pomiędzy pracownikami/współpracownikami Spółki, a Klientem lub
Uczestnikiem – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO;
h) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki dotyczącego
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
i) marketingu bezpośredniego, w tym otrzymywania powiadomień o nowych Szkoleniach – podstawą prawną
przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
j) rozpowszechnia wizerunku Uczestnika, zgodnie z treścią odrębnego oświadczenia, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO w zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane, wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem,
następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki związane z wykonywaniem
umowy, takie jak usługi księgowe i podatkowe, audytowe, operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom
systemów informatycznych i usług IT, podmiotom prowadzącym szkolenia, konferencje, podmiotom zajmującym
się organizacją wyjazdów służbowych, szkoleń, konferencji, bankom, ubezpieczycielom, podmiotom realizującym
wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom
świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, podmiotom
współpracującym ze Spółką, podmiotom, na rzecz których Spółka świadczy usługi, podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.

4. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są lub mogą być przetwarzane.
Generalnie dane osobowe będą przetwarzane przez:
a) okres niezbędny do wykonania umowy oraz obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa,
b) okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych,
administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych,
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, do czasu realizacji celu, dla którego zgoda
została pobrana lub do czasu jej odwołania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

5. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia
danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych (o ile przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany).

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje prawo do
złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
Dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w tych celach, chyba że Organizator będzie w stanie wykazać, że
istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec tychże interesów, praw i wolności lub
dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Wszelkie żądania i oświadczenia związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora należy
składać pisemnie na adres siedziby Organizatora lub na adres email:  cpl.rodo@came.com.

8. W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza
przepisy RODO, może złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W
Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych niezbędnych do udziału w Szkoleniu jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji Szkolenia.
Odmowa podania danych uniemożliwia realizację Szkolenia. Podanie danych w celach marketingowych, w
szczególności w celu otrzymywania powiadomień o nowych Szkoleniach jest dobrowolne.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się naszej stronie internetowej w stopce w za-

kładce Polityka Prywatności: https://www.came.com/pl/polityka-prywatnosci

CAME POLAND

ul. Okólna 48, 05-270 Marki

tel. +48 22 836 99 20www.came.com/pl

cpl.info@came.com




