
 

 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 
 

Spotkanie BIZNES PRZY KAWIE 

Miejsce i termin spotkania: 
08.03.2023 r., godz. 12.00 – 14.00, KARMNIK Śniadaniarnio-Kawiarnia  

ul. Osadników Wojskowych 44/3, Żary 

Uczestnik Nazwisko i imię ____________________________________________________________ 

Adres korespondencyjny Instytucja _________________________________________________________________ 

Ulica i nr budynku:__________________________________________ Kod _________ Miasto_______________________ 

Tel. / tel. Kom.______________________________  E-mail _______________________________ 

 

Zgłaszam chęć uczestnictwa w spotkaniu i upoważniam Organizację do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
Niniejszym zobowiązuję się do pokrycia kosztów wynikających z niniejszego zgłoszenia  
w kwocie …………………………………………………… Proszę o wystawienie faktury dla:  

Nabywca: __________________________________________________________________________________________ 

Ulica i nr budynku:       ____________________________________________________ NIP: ________________________ 

Kod pocztowy    ____________ Miasto ____________________________     

                                    
   ________________________    
                                                                                                          
    Podpis osoby upoważnionej 

Odpłatność za udział w spotkaniu: 

50 zł netto/os. - firmy członkowskie OPZL 

100 zł netto/os. - firmy spoza OPZL 

 
We wszelkich sprawach dotyczących spotkania należy kontaktować się z biurem OPZL pod numerem tel. 68 327 18 81.  
Podpis na formularzu zgłoszeniowym potwierdza przyjęcie warunków organizacyjnych i  finansowych realizacji usług dot. ofert handlowych 
OPZL i umożliwia wystawienie faktury VAT. 

1) Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są za pomocą wypełnionych, podpisanych Formularzy zgłoszeniowych.  
Formularz zgłoszenia prosimy wysłać w  terminie do dnia  06.03.2023r. na  biuro@opzl.pl lub w inny sposób dostarczyć do Biura OPZL. Brak 
kontaktu ze strony Organizacji po przesłaniu wypełnionego i podpisanego przez Państwa zgłoszenia oznacza jego przyjęcie. 
2) Należność za uczestnictwo w spotkaniu należy przesłać na konto Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej: Santander Bank Zielona 
Góra  16 1090 1636 0000 0000 6209 4140, z dopiskiem „Spotkanie: BIZNES PRZY KAWIE” po otrzymaniu faktury. 
3) Warunki rezygnacji: Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego Osoba Zgłaszająca może zrezygnować z uczestnictwa w spotkaniu bez 
ponoszenia żadnych kosztów, o  ile zgłosi rezygnację nie później niż do 07 marca br. do godz. 10.00. Zastrzegamy sobie możliwość 
odwołania spotkania w przypadku braku minimalnej ilości uczestników najpóźniej do 07 marca 2023r., do godz. 10.00. 
 
4) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z 
art.10 ust.2 ustawy o świadczeniu usług z dnia 18 lipca 2002r. (t.j.Dz.U. z 2016r., poz.1030, z póżn.zm.) od OPZL w trakcie 
trwania umowy, a także po jej zakończeniu i w tym celu udostępniam swój adres e-mailowy. 

TAK   NIE 

     

5) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, 
internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 
lipca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.) od OPZL  w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu. 

TAK   NIE 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:  Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest 
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze przy ul. Reja 6, 68 327 18 81, biuro@opzl.pl 
 
1) Dane osobowe są przetwarzane w celu:  

 wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w spotkaniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”), 

 wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania 
dokumentów/dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi), 

 w razie konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”), 

 marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”), 

 wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”). 
 
2) Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej 

zakończenia, tj. do czasu zakończenia spotkania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 
lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 
 

3) W związku z zawarciem niniejszej umowy, zgłoszonej osobie/firmie przysługują prawa:  

 prawo dostępu do treści danych -  art. 15 „RODO”, 

 prawo do sprostowania danych -  art. 16 „RODO”, 

 prawo do usunięcia danych - art. 17 „RODO”, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych - art. 18 „RODO”, 

 prawo do przenoszenia danych - art. 20 „RODO”. 
 

4) Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w spotkaniu. Podanie danych ma charakter 
dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji spotkania. 

mailto:biuro@opzl.pl

