
 
KARTA 

ZGŁOSZENIA 

TOP-TEAM TT Sp. z o.o. 
Górczewska 222 lok. 271 
01-460 Warszawa 

KONFERENCJA 

 

Miejsce:  
 
Termin:  
Termin nadsyłania zgłoszeń:  

Centrum Konferencyjne 
Katowice, ul. Moniuszki 7 
29 września 2021 r. 
15 września 2021 r. 

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń! 
Zgłoszenia zawierające wypełnioną pismem drukowanym i podpisaną Kartę Zgłoszenia prosimy wysłać 
na adres:   szkolenia@top-team.pl 
Koszt konferencji i materiałów ponosi organizator. Uczestnicy dojeżdżają na miejsce na koszt własny. 

Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko:   

Nr  telefonu:  

Miejscowość:   

Informacje dodatkowe: 

Znajomość oprogramowania  
Top-Team TT: 

 

JOPS  z którymi zgłaszający się 
współpracuje: 

 

 

KLAUZULE DODATKOWE: 
Wszystkie materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom zajęć oraz treść wykładów i szkolenia są chronione 
prawem autorskim. Kopiowanie, nagrywanie, filmowanie i upowszechnianie ich jest zabronione. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie Konferencji.  

Organizator zastrzega, że Konferencja może zostać odwołana z przyczyn niezależnych od Top-Team TT (tj. zdarzenie 
noszące cechy siły wyższej, w tym ogłoszenie obostrzeń z powodu covid-19, choroba prelegenta, 
a także liczba zgłoszeń  mniejsza niż 25 Uczestników). Osoby zgłoszone zostaną o tym fakcie poinformowane, a 
dokonane zgłoszenia automatycznie anulowane. Jednocześnie jest możliwa w takim przypadku zmiana terminu 
Konferencji, o czym osoby zgłoszone zostaną powiadomione. 

 

   W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji zobowiązuję się poinformować o tym niezwłocznie  
      organizatora drogą mailową. 

   Oświadczam, że: 
      przyjmuję do wiadomości, że z chwilą odbioru danych osobowych uczestnika podpisanego poniżej,      
      administratorem podanych danych osobowych jest organizator konferencji, którym jest Top-Team TT  
      Sp. z o.o. Zgadzam się na wykorzystanie tychże danych osobowych w celu umożliwienia mi udziału 
      w konferencji oraz w celu potwierdzenia uczestnictwa oraz wydania stosownych zaświadczeń lub  
      certyfikatów. 

   Wyrażam zgodę, aby Top-Team TT przesyłał mi informacje na temat szkoleń, warsztatów i konferencji,  
      których będzie organizatorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
      Podpisanie zgody nie jest obowiązkowe. Stosownie do postanowień rozporządzenia RODO mogę tę zgodę     
      w każdym momencie wycofać. 

   Wyrażam zgodę, aby Top-Team TT przekazywał mi informacje na temat szkoleń, warsztatów i konferencji,     
      których będzie organizatorem, drogą telefoniczną. 
      Podpisanie zgody nie jest obowiązkowe. Stosownie do postanowień rozporządzenia RODO mogę tę zgodę      
      w każdym momencie wycofać. 

   Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowy, podanych w niniejszym     
      formularzu dla potrzeb procesu rejestracji i uczestnictwa w Konferencji, zgodnie z wytycznymi   
      rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO). 



INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanego 

dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest TOP-TEAM TT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 

adres: 01-460 Warszawa, ul. Górczewska 222 lok. 271, tel. 22 211 33 22, e-mail: firma@top-team.pl 

2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/ 

konferencji. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 

zawarcia i realizacji umowy-zamówienia. 

3. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia będą przetwarzane w celu: 

a. wykonania umowy-zamówienia na realizację szkolenia/konferencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b. wypełnienia prawnie ciążących na Administratorze danych obowiązków  w związku z koniecznością przechowywania 

dowodów księgowych - jeśli dotyczy (podstawa prawna: art. 6  ust. 1 lit. RODO w związku z przepisami podatkowymi), 

c. dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 lit. f RODO), 

d. promocji produktów i usług, w tym szkoleń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO), 

e. wewnętrznych celów administracyjnych tj. prowadzenie statystyk, raportowanie, badanie satysfakcji Klienta 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w 

pkt 2, odpowiednio: 

a. do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 

lub do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (działanie wskazane w pkt 3 lit.a, b, c powyżej), 

b. do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie (działanie wskazane w pkt 3 lit. d,e  powyżej). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt 2 mogą być: 

a. osoby upoważnione przez Administratora - pracownicy oraz współpracownicy, 

b. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie 

zawartych umów. 

6. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO, 

b. prawo do sprostowania  danych, na podstawie art. 16 RODO, 

c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 

e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodny w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 

 

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PRZYJĘCIA  SZCZEPIONKI  PRZECIW  COVID-19 

Ja niżej podpisana/podpisany ................................................................................................... 

uczestnik konferencji organizowanej przez TOP-TEAM TT, Warszawa 01-460, ul. Górczewska 222 lok. 271, oświadczam, że 

zostałam / zostałam zaszczepiony dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID-19 (dotyczy szczepionki Pfizer/BioNTech, 

Moderna, AstraZeneca) lub jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19  (dotyczy szczepionki Janssen grupy Johnson&Johnson). 

Zobowiązuję się do okazania uprawnionym do tego służbom stosownych dokumentów potwierdzających szczepienie przeciwko 

COVID-19, na wypadek kontroli przeprowadzonej w trakcie konferencji. 

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

(data)                                                                                  (czytelny podpis uczestnika szkolenia) 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: szkolenia@top-team.pl 


