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Zgłaszam/y chęć uczestnictwa niżej wymienionej osoby/osób w I Międzynarodowej Konferencji „Armenia w obliczu budowy 

efektywnego systemu gospodarowania odpadami w oparciu o doświadczenia Polski”, która odbędzie się w Gdańsku, w dniach 7-8 

września 2023 roku. (Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich poniższych danych). 
 

  

Jednocześnie poniżej wskazujemy dane do wystawienia faktury przez Fundację Większe Mniejsze, której wartość zobowiązujemy się 

uregulować w wyznaczonym na niej terminie 14 dni, licząc od daty jej wystawienia po realizacji Konferencji. 

 

 

Zgłoszenie w terminie do dnia (zaznacz znakiem „X” właściwą opcję): 

 

 31 maja 2023 roku (690 zł brutto/os.) – przy zgłoszeniu do udziału 1 osoby z danej jednostki. 

 31 maja 2023 roku (660 zł brutto/os.) – przy zgłoszeniu do udziału łącznie od 2 do 3 osób z danej jednostki. 

 31 maja 2023 roku (630 zł brutto/os.) – przy zgłoszeniu do udziału łącznie od 4 do 5 osób z danej jednostki. 

 31 maja 2023 roku (600 zł brutto/os.) – przy zgłoszeniu do udziału łącznie powyżej 5 osób z danej jednostki. 

REGULAMIN PŁATNOŚCI 

1. Faktura dotycząca udziału w Konferencji zgłoszonej osoby/osób zostanie wystawiona po Konferencji, która odbędzie się w dniach 7-8 września 
2023 roku, w Gdańsku, z 14-dniowym terminem płatności. W przypadku osób zgłaszających się indywidualnie (nie przez Instytucje) termin opłaty 
za udział to 31 lipca 2023 roku. 

2. Faktura będzie opiewała na wartość zależną od wybranego wariantu, uwzględniając liczbę osób zgłoszonych do udziału w Konferencji. 
3. Wystawcą Faktury będzie Fundacja WIĘKSZE MNIEJSZE, KRS: 0000524628, NIP: 7642667287, REGON: 302832445. 
4. Zgłoszenie może zostać anulowane w okresie od dnia zgłoszenia do dnia 30 czerwca 2023 roku, bez jakichkolwiek kosztów. 
5. Zgłoszenie anulowane po dniu 1 lipca 2023 roku, może zostać anulowane, jednak Zgłaszający zobowiązuje się wówczas do uregulowania 70% 

wartości kwoty, jaką byłby zobowiązany uiścić w przypadku udziału w Konferencji osoby zgłoszonej. 

AKCEPTUJĄC POWYŻSZE, DOKONUJĘ NINIEJSZEGO ZGŁOSZENIA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883, 
z późniejszymi zmianami) przez Fundację Większe Mniejsze i Business Communication Group Sp. z o.o., wyłącznie do celów związanych z organizacją Konferencji. 

Data i miejsce podpisania zgłoszenia Pieczęć i czytelny podpis Zgłaszającego 
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
W związku z realizacją wymogów 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, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 
danych osobowych uczestników wydarzenia w Fundacji Większe Mniejsze  i Business Communication Group Sp. z o.o. oraz o przysługujących uczestnikom prawach z tym związanych. 
 

1) Administratorem danych osobowych uczestników są Fundacja Większe Mniejsze, ul. Kadetów 3D/83, 64-920 Piła i Business Communication Group Sp. z o.o., 
ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła 

2) Jeśli uczestnik ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych uczestnika w Fundacji Większe Mniejsze i Business Communication 
Group Sp. z o.o., a także pytania dotyczące przysługujących uczestnikowi uprawnień, może się skontaktować się z prezesem zarządu Fundacji, którym jest pan 
Romuald Burczyk, za pomocą adresu fundacja@wiekszemniejsze.pl, 696 425 580, który jest także wiceprezesem Business Communication Group Sp. z o.o. 

3) Administrator danych osobowych – Fundacja Większe Mniejsze i Business Communication Group Sp. z o.o. – przetwarza dane osobowe uczestnika na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód. 

4) Dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu/celach: 
• organizacji wydarzenia; 

• wręczenia certyfikatów udziału w konferencji; 

• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorach – Fundacja Większe Mniejsze i Business Communication Group Sp. z o.o.; 

• w pozostałych przypadkach dane osobowe uczestnika przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody. 

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami danych osobowych uczestnika mogą być: 
• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. 

6) Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym.  

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika, przysługują uczestnikowi następujące uprawnienia: 
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy: 
▪ przetwarzanie danych osobowych nie jest już niezbędne do celów, dla których były one zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania danych, 
▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
▪ osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
▪ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne 

wobec podstawy sprzeciwu; 

• prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
▪ zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją uczestnika, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 
▪ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, 

w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w 
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a  RODO), 
przysługuje uczestnikowi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Fundacji Większe Mniejsze i Business Communication Group Sp. z o.o. danych 
osobowych uczestnika, przysługuje uczestnikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez uczestnika danych osobowych 
Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11) Podanie przez uczestnika danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 
między stronami umowa. 

12) Dane uczestnika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

AKCEPTUJĄC POWYŻSZE, DOKONUJĘ NINIEJSZEGO ZGŁOSZENIA 

Data i miejsce podpisania zgłoszenia Pieczęć i czytelny podpis Zgłaszającego 

 


