
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

„Najnowsze rozwiązania technologiczne dla chemii analitycznej” 
 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………… 

 

Stopień/tytuł naukowy ……………………………………………………………………………… 

 

Instytucja……………………………………………………………………………………………….. 

 

Ulica……………………………………………………………………………………………………... 

 

Miasto………………………      Kod……………………… 

 

Telefon………………………     E-mail…………………… 

 

 

 

 WARSZAWA  02.10.2018   LUBLIN 16.10.2018 

       

 POZNAŃ 03.10.2018   KRAKÓW 17.10.2018 

       

 ŁÓDŹ 09.10.2018   GDAŃSK 24.10.2018 

       

 WROCŁAW 10.10.2018     

  

Proszę o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: 

seminarium@shim-pol.pl 

lub na numer faxu: 22/722-70-51 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

zgłoszeniowym w związku z uczestnictwem w seminarium. 

  

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w tym informacji marketingowych drogą 

elektroniczną od SHIM-POL. 

  

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą 

telefoniczną od SHIM-POL. 

 

Obowiązek Informacyjny, czyli realizacja prawa do bycia poinformowanym 

 

Zgodnie z art. 13 RODO pragniemy poinformować Państwa, iż od dnia 25 maja 2018 roku, Administratorem przekazanych przez 

Państwa danych osobowych jest SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 

05-080 Izabelin. 

 

Proszę o zaznaczenie wybranego miasta: 



Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych  

w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczną lub/i telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych  

w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą  oraz art. 6, ust.1 lit. f), czy li prawnie 

uzasadniony interes Administratora w wyniku obowiązującej strony umowy. Ponieważ „SHIM-POL” może przetwarzać dane osobowe 

swoich Użytkowników w celach określonych w punkcie powyżej, informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane, udostępniane 

odbiorcom lub stronom trzecim, podmiotom, którym „SHIM-POL” powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu 

umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (procesorzy, którzy na zlecenia Administratora dokonują przetwarzania 

danych osobowych). 

 

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów: dane osobowe 

mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych 

 i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.  

Zgodnie z RODO informujemy o przysługującym Państwu prawie do:  żądania od „SHIM-POL” dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  

o prawie do przenoszenia danych. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu  

o wyrażoną zgodę,  wszystkie wyrażone zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu 

nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informuje się, iż w związku 

 z realizacją celów określonych w powyżej, podanie danych osobowych może mieć charakter dobrowolny, ale podanie danych jest 

niezbędne do realizacji celów związanych z przesyłaniem informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów  

własnych i usług lub partnerów biznesowych współpracujących z „SHIM-POL”, drogą elektroniczną lub/i telefoniczną. 


