od 1991 roku na rynku

WARSZTATY Łódź, 27 SIERPNIA 2020 r.
Planowane zmiany w zakresie SENT, VAT, w obrocie
środkami smarnymi

Opłata za udział w warsztatach jednego uczestnika*. Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem wybranej opcji:
Cena standardowa

1 039 zł netto

Cena dla Klientów BM REFLEX – 30% zniżki

727 zł netto

*opłata obejmuje udział w arsztatach, materiały, lunch podczas warsztatów. Podane ceny powiększa się o podatek od towarów i usług zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Promocja FIRST-MINUTE. Dodatkowe 10 % zniżki, jeśli zgłosisz swój udział do 19 sierpnia 2020 roku

Zgłaszamy udział w warsztatach następującej liczby osób …….:
IMIĘ I NAZWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
NAZWA FIRMY

NIP:

ADRES DO FATURY: ULICA

KOD

TELEFON KOMÓRKOWY

TELEFON

MIASTO

E-MAIL SŁUŻBOWY

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Organizatorem warsztatów jest BM REFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą
w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, posiadająca NIP 8270005974, REGON 730008887, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000533044, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej zwana BM REFLEX).
2. Przesłanie zgłoszenia wiąże się z zawarciem pomiędzy Zgłaszającym a BM REFLEX umowy o udział w warsztatach.
3. Zgłaszający oświadcza, że osoby wymienione w niniejszym zgłoszeniu wyraziły zgodę na udział w szkoleniu organizowanym przez BM
REFLEX.
4. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie do BM REFLEX niniejszego zamówienia, dokonanie wpłaty za uczestnictwo
na co najmniej 5 dni przed datą warsztatów i przesłanie potwierdzenia przelewu.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie wygasa obowiązek zapłaty, a BM REFLEX nie zwraca poniesionych kosztów.
6. W przypadku gdyby warsztaty nie odbyły się z winy BM REFLEX – cała kwota wpłacona na rachunek BM REFLEX zostanie zwrócona w
ciągu 3 dni od daty odwołania warsztatów.
7. BM REFLEX zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie warsztatów.
8. Zgłaszający wyraża zgodę wystawianie i przesyłanie faktur VAT, jak również duplikatów tych faktur drogą elektroniczną, na
następujący adres e-mail ………………………………………………………………………….
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STANOWI PODSTAWĘ DO ZAPŁATY
Płatność przelewem prosimy przekazać na rzecz BM REFLEX na rachunek nr: 67 1240 1545 1111 0010 0539 2187 w Banku PEKAO SA.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZGODY MARKETINGOWE
Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej jest BM REFLEX. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych
znajdują się w załączniku do niniejszego formularza zgłoszeniowego.

Niniejszym zgłaszający wyraża zgodę (prosimy o zaznaczenie krzyżykiem wybranej zgody) na :

□
□

przesyłanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług BM REFLEX za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres
e-mail oraz numery telefonów, które zostały udostępnione w treści niniejszego zgłoszenia.
wykorzystywanie przez BM REFLEX telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych urządzeń wywołujących, dla celów
marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez ten podmiot.

Podpis

Data

PROSIMY O PRZEKAZANIE ZGŁOSZENIA : FAX : 42 635 11 03, E-MAIL:

Pieczęć
MARKETING@REFLEX.COM.PL
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ZAŁACZNIK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO
Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady R2016/679 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), zwanego
dalej RODO, przesyłamy następujące informacje związane z przetwarzaniem przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
1.

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, tj. podmiotem decydującym o tym
w jakim celu i w jakim zakresie dane te są przetwarzane, jest BM REFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, posiadająca
NIP 8270005974, REGON 730008887, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000533044, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej BM REFLEX lub ADMNISTRATOREM.
2. W celach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, z Administratorem można skontaktować się drogą
elektroniczną na adres e-mail: rodo@reflex.com.pl lub drogą poczty zwykłej na adres: BM REFLEX sp. z o.o. sp. k. z
siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź.
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
a. w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
b. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków
rachunkowych i podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to jest w
celach marketingowych oraz w celach obsługi, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami
związanymi
z
umową
(podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. f RODO).
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych lub państw trzecich, przez które rozumie się kraje
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
5. Dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z
Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności
dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne lub
informatyczne oraz podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa.
6. Przekazane dane osobowe Administrator będzie przetwarzać, w tym przechowywać, do czasu wykonania umowy, a także:
a. w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora,
co oznacza w szczególności:
i. obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową – do czasu
wygaśnięcia tych roszczeń, a także przez dalszy okres wynoszący 1 rok, tj. do czasu wygaśnięcia
prawdopodobieństwa zgłoszenia takich roszczeń,
ii. w
celach
marketingu
bezpośredniego
produktów
i
usług
BM
REFLEX
–
do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w takim celu,
b. w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków
rachunkowych i podatkowych – przez okres przewidziany w odpowiednich przepisach prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania od
Administratora dostępu do przekazanych danych, żądania ich sprostowania i usunięcia, a także prawo żądania od
Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przeniesienia.
8. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu w następujących sytuacjach:
a. wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim są one przetwarzane przez Administratora dla
celów marketingu bezpośredniego – w każdym wypadku,
b. wobec pozostałych przypadków przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie
usprawiedliwionego interesu Administratora – jeżeli sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w
której się Państwo znaleźli.
9. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Wymagamy podania danych osobowych, które są niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, a także gwarantują ochronę
uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności ze względów rachunkowych, podatkowych oraz dla obsługi,
dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową. Jeżeli z jakiegoś powodu nie podadzą
Państwo takich danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub podjąć czynności zmierzających do
jej wykonania. Poza tymi przypadkami, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
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