
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
 

Park Naukowo – Technologiczny w Ełku 
ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk 

 

Imię i nazwisko uczestnika:  
 

Tel. kontaktowy:  
 

E-mail:  
 

Nazwa firmy:  
 

Adres firmy:  
 

NIP firmy:  
 

 
Data szkolenia Nazwa szkolenia Trener Potwierdzenie 

(podpis uczestnika)   

27.03.2023 r. 
 

ZMIANY W KODEKSIE PRACY 2023 
 

Monika Frączek 
 
 
 

 
1. Należność opłacimy przelewem na konto Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku nr 

17102035410000510203280948 do dnia 23.03.2023 r. Opłata za udział w szkoleniu wynosi 

243,90 zł netto+ VAT tj. 300 zł brutto. 

2. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2020 poz. 106 ze zm.) akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur VAT z tytułu usług świadczonych 

przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, wystawianych i przesyłanych w formie 

elektronicznej, ze wszystkimi prawnymi skutkami doręczenia. 

3. Proszę o przesłanie faktury elektronicznej na adres e-mail …………………………………………………. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i informuję, że podany adres jest jedynym adresem 

służącym do komunikacji, w tym przesyłania faktur. 

4. Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone zostanie w całości lub w 70% ze środków 
publicznych *( zaznaczyć TAK/NIE). Oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania zwolnienia 
z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 
marca 2004r. z późniejszymi zmianami. 

 TAK   
 
 

NIE                                            
 
 

 

 



 
Informacje dodatkowe: 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie) 

informujemy, że poniższe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości 

przetwarzania przez nas danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Park Naukowo-Technologiczny w Ełku -  jednostka 

budżetowa Gminy Miasta Ełk z siedzibą w Ełku: 19-300 Ełk, ul. Podmiejska 5. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: ido@technopark.elk.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji usługi szkolenia, na czas jego trwania 

oraz na czas związany z ewentualnym dochodzeniem roszczeń oraz dla wykonania 

zobowiązań publicznoprawnych, przetwarzane zgodnie z ich przeznaczeniem, czasem trwania 

oraz ustawowym okresem archiwizacji. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a, b, c, f w/w Rozporządzenia. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawione do rozliczania i kontroli 

działalności Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora (o ile przedmiot 

umowy dotyczy takiego zakresu) usługi prawne, bankowe za pomocą których dokonywana 

jest płatność świadczeń wynikających z niniejszej umowy, firmy hostingowe dostarczające 

usługi poczty elektronicznej na rzecz Zleceniobiorcy, operatorzy telekomunikacyjni 

świadczący usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych. 

6. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora danych osobowych 

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych. 

7. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane nie podlegają profilowaniu ani automatyzacji. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.   

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Park Naukowo – Technologiczny 

w Ełku w celach marketingowych i promocyjnych usług oferowanych przez Park Naukowo – 

Technologiczny w Ełku. 

 

 

 

 

     ……………………………………………………………………. 
Data i podpis osoby reprezentującej firmę/ instytucję  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


