
KARTA ZGŁOSZENIOWA
SZKOLENIE: MEDIATOR SĄDOWY szkolenie certyfikujące I stopnia  
(SYSTEM STOPNIOWY ROZWOJU ZAWODOWEGO MEDIATORA)  

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Hotel Fokus*** al. Warszawska 109, 20-832 Lublin
Termin szkolenia; 14-15.12.2019r. Cena szkolenia: 590 zł
Ilość godzin: 20 godzin edukacyjnych.
Ośrodek  Warsztatu  Prawa  i  Mediacji  przy  Lime  Brand  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością
z siedzibą w Lublinie KRS:0000683372, NIP:7123342279, REGON:367578714
www.limebrand.pl 
Bliższe informacje na temat szkolenia i certyfikacji:
 www.limebrand.pl/certyfikacja   oraz  www.limebrand.pl/mediacje
Wpłat  należy  dokonywać  wyłącznie  na  konto  (zawsze  numer  konta  należy  zweryfikować  ze  stroną
www.limebrand.pl): Raiffeisen Polbank nr: 36 1750 0012 0000 0000 3768 5507 LIME BRAND SP. z o.o.
20-209  Lublin  ul.  Kryształowa  8  lok.64.  W  tytule  prosimy  wpisać:  "Lublin  Mediator  sądowy  14  i
15.12.2019" oraz dane osoby zgłoszonej jako uczestnika niniejszego szkolenia. 
Proszę o wypełnienie  karty zgłoszeniowej  drukowanymi  literami  i przesłanie  skanu  drogą elektroniczną
na adres: limebrand@intmail.pl . Oryginał może zostać dostarczony najpóźniej w dniu szkolenia.
O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału
w szkoleniu informowane są o tym fakcie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po otrzymaniu takiej informacji
należy osobiście lub listownie dostarczyć oryginał karty zgłoszeniowej na adres Lime Brand Sp. z o.o.
      
PODMIOT ZGŁASZAJĄCY: 
………………………………………………………...........…………………………………………….........................................…
ULICA ………………….…...........................………...........................NR.DOMU/LOKALU..........……...........
KOD POCZTOWY …..…............…… MIEJSCOWOŚĆ: …………………..............................……
TELEFON  (SŁUŻBOWY):…………......................………  E-MAIL  (SŁUŻBOWY):  …...………………………………………
NIP.........................................................................
PROSIMY O WYSTAWIENIE FAKTURY: TAK / NIE.
DANE DO FAKTURY (jeżeli inne niż powyższe):
………………………………………………………...........…………………………………………….........................................…
ULICA ………………….…...........................………...........................NR.DOMU/LOKALU..........……...........
KOD POCZTOWY….............……  MIEJSCOWOŚĆ:  …………………......................................…….                        
NIP.........................................................................
DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZGŁASZAM PANIĄ/PANA:
IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………………………………….....................................
NR TELEFONU OSOBY ZGŁOSZONEJ (SŁUŻBOWY): ……………………………………..
E-MAIL (SŁUŻBOWY): ……………………………………..........................

   …………………………………                                          …………..........…………………...........…….
            pieczęć instytucji zgłaszającej                                                            (data i czytelny podpis osoby zgłaszającej pracownika)

 ...……………………….........................…….....
          (data i czytelny podpis osoby zgłaszanej jako uczestnika szkolenia)     
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Klauzula dotycząca danych osobowych:
Naszym priorytetem jest szczególna staranność w dbaniu o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, ponadto
w wykonaniu zobowiązania wynikającego z treści art. 13 Rozporządzenia 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 (dalej jako
Rozporządzenie RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest  Lime Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie,  KRS 0000683372,
REGON 367578714, NIP 7123342279, adres strony internetowej: www.limebrand.pl, kontakt do Administratora:
limebrand@intmail.pl
2.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  przy  czym  jest  niezbędnym  warunkiem  rejestracji
na  przedmiotowe  szkolenie  oraz  niezbędnym  warunkiem  udziału  w  przedmiotowym  szkoleniu.  
3.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i realizacji niniejszego szkolenia, w szczególności:
a) zawarcia i wykonania umowy, kontaktowania się z Uczestnikiem w celu prawidłowego wykonania usługi (art.
6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);
b) w zakresie który dotyczy rozpatrywania skarg i reklamacji w przypadku ich zgłoszenia oraz archiwizowania
dokumentacji, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
c)  dochodzenia roszczeń wobec zawarcia umowy z Uczestnikiem (art.  6 ust.1 lit.  f  Rozporządzenia  RODO);
d)  obsługi  zgłoszeń  wysyłanych  z  formularza  kontaktowego  online  w  celu  udzielenia  odpowiedzi,  
a  także  przechowywania  niektórych  wniosków i  udzielonych  odpowiedzi  w celu  zapewnienia  rozliczalności,
(art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO);
4.  Administrator  może  przekazywać  dane  jedynie  upoważnionym  podmiotom  przetwarzającym  dane
w  imieniu  Administratora  w  celu  związanym  z  obsługą  szkolenia,  m.in.  pracownikom  Spółki  w  celu
wykonywania  obowiązków  służbowych,  dostawcom  usług  pocztowych,  kurierskich,  kancelariom  prawnym.
5.  Administrator  jest  zobowiązany do przechowywania  danych osobowych przez  okres  wskazany przepisami
prawa bądź gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administratora.
6.  Posiadają  Państwo  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo:  ich  sprostowania;  usunięcia;
ograniczenia  przetwarzania;  prawo do przenoszenia  danych; zyskiwania kopii tych danych; prawo wniesienia
sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7.  Państwa dane  osobowe nie  będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania  decyzji,  w tym
profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.
8.  Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy  obejmujący  Unię
Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia
prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Lime
Brand Sp. z  o.o.,  w celu uczestnictwa w ww. szkoleniu,  zgodnie z  art.  6  ust.  1  lit.  a  oraz  art.9  ust.  l  lit.  a
rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
II.  Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  dobrowolnie  oraz  zostałem  poinformowany,  że  mam  prawo  wglądu,
poprawienia  swoich  danych,  usunięcia  swoich  danych  oraz  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania  do  wyżej
określonego celu. 

......……………………….........................…….....
          (data i czytelny podpis osoby zgłaszanej jako uczestnika szkolenia) 
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