
Formularz zgłoszeniowy 

„PLANOWANIE PRZESTRZENNE W ŚWIETLE USTAWY O PLANOWANIU  

I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM ORAZ PROCES BUDOWLANY  
W ŚWIETLE USTAWY PRAWO BUDOWLANE” 

3 - 4 września 2018 r., „MOLO” w Smardzewicach 
 

DANE UCZESTNIKÓW:  
*proszę wypełnić drukowanymi literami 

Lp. Imię i nazwisko: E-mail: Telefon 
kontaktowy: 

  
 

  

  

 

  

    

    

 
 Istnieje możliwość wskazania współlokatora.  

 
DANE URZĘDU/FIRMY do faktury: 

Nazwa: 

___________________________________________________________________________________

______________________________ 

adres: 

___________________________________________________________________________________

_______________________________ 

NIP: ________________________________________ Telefon: _______________________________ 

Fax: _____________________________ 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

                       WARUNKIEM  UCZESTNICTWA  W  SZKOLENIU  JEST  ODESŁANIE  WYPEŁNIONEGO  

FORMULARZA . 

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: robert.pietrzyk@centrummolo.pl lub faksem pod 

nr. 44 726 40 00 do dnia 20.07.2018 r. oraz pocztą na adres Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne 

„MOLO”, ul. Klonowa 16, Smardzewice 97-213, do dnia 31.07.2018 r. po uzyskaniu potwierdzenia 

telefonicznego od p. Roberta Pietrzyk o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu. 

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względów organizacyjnych prosimy, aby 

zgłoszenie obejmowało maksymalnie dwóch pracowników. Liczba miejsc ograniczona.  

Koszt uczestnictwa to ok. 500 zł (brutto) od osoby. Kwota ta obejmuje udział w szkoleniu, 

wyżywienie i nocleg. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem, w terminie 14 dni od 
momentu skutecznego dostarczenia uczestnikowi prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek 

bankowy wskazany w fakturze. 

Dodatkowe informacje związane z organizacją szkolenia, z zakwaterowaniem, dojazdem, płatnością 
itp. udzieli Pan Robert Pietrzyk (pracownik „Molo”) - tel. (44) 726 40 44, kom. 695 411 615 

lub adres mailowy:  robert.pietrzyk@centrummolo.pl 

Niniejszy formularz stanowi podstawę do dokonania wstępnej rezerwacji hotelowej. 

Wszelkie czynności związane z organizacją szkolenia (rejestrowanie zgłoszeń i rozliczanie faktur) 

realizuje Centrum Konferencyjne „Molo”. Łódzki Urząd Wojewódzkich w Łodzi nie pośredniczy w 
rejestracji zgłoszeń oraz rozliczeniach. 

Podmiot organizujący nie ma możliwości zastosowania zwolnienia z Vat, o którym mowa w art.  43 
ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 

1221 z późn. zm.). 

 

Zgłoszenie jest jednoznacznym zobowiązaniem do zapłaty. 



 

OŚWIADCZENIE: 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub niestawienia się zgłoszonych osób na 

seminarium szkoleniowym, jednostka samorządu terytorialnego/jednostka budżetowa/ 
uczestnik indywidualny zobowiązana jest do uiszczenia 100% opłaty związanej 

z udziałem w ww. szkoleniu (nie dotyczy zmiany danych osobowych uczestnika). 

 
PODPISANIE POWYŻSZEGO OŚWIADCZENIA OZNACZA ZGODĘ NA PRZEDSTAWIONE 

WYŻEJ WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.  
 

 
 

   

Data: ………………………………………                                            ……………………………………………………                                                       
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do zgłoszenia uczestnictwa  
 

 

„Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych)  
Molo Sp. z o.o. 97-213 Smardzewice ul. Klonowa 16, iod@grupamolo.pl 

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora 
wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji usługi hotelowej, 

gastronomicznej i innych zamówionych usług podczas pobytu w hotelu oraz zgodnie treścią udzielonych 
Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy 

zawartej w celu wykonania zamówionych usług oraz gdy ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane 

dotyczą. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy oraz w okresie 10 lat po jej wykonaniu 
(przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą 

będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do 
przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma 

prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w 
stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia 

skargi do Organu Nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Podanie danych w zakresie 

usługi hotelowej wynika z obowiązku meldunkowego (Ustawa o ewidencji ludności) i jest warunkiem 
zawarcia umowy o świadczenie zamówionych usług. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą, w tym 

wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe 
Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.” 

mailto:iod@grupamolo.pl

