POLSKA IZBA SYSTEMÓW ALARMOWYCH

00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20
tel./fax: (22) 654-57-32, tel.: (22) 620-45-57, ospisa@pisa.org.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KURSIE ON-LINE
ZEWNĘTRZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
Termin: …………………………………………………
Nazwa firmy/instytucji zgłaszającej

NIP i adres płatnika

Adres

e-mail

Imię i nazwisko uczestnika, adres mailowy

Telefon komórkowy

Adres zamieszkania

PESEL, miejsce urodzenia

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem ospisa@pisa.org.pl, pisa@pisa.org.pl w terminie do
10 dni przed rozpoczęciem kursu.
Cena kursu wraz z materiałami szkoleniowymi oraz dokumentami ukończenia kursu wynosi
2 100,00 PLN + 23% podatek VAT
Zakwalifikowanie do udziału w kursie następuje na podstawie pisemnego potwierdzenia. Potwierdzenie
zostanie przesłane do uczestnika szkolenia droga mailową.
Podana cena jest ceną brutto w przypadku możliwości zwolnienia uczestnika z podatku VAT na podstawie
ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.]

Do wystawienia dokumentów ukończenia kursu potrzebne będzie zdjęcie uczestnika, które proszę
przesłać na adres e-mail: ospisa@pisa.org.pl

1. Upoważniamy Polską Izbę Systemów Alarmowych do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
2. Akceptujemy możliwość zmiany terminu szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn
leżących po stronie organizatora, wniesione opłaty podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.
Zgłoszenie odwołane przez Zgłaszającego pisemnie w terminie 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
upoważnia organizatora do obciążenia Zgłaszającego opłatą manipulacyjną w wysokości 50% ceny
kursu. Zgłoszenie odwołane w terminie późniejszym upoważnia organizatora do obciążenia
Zgłaszającego pełnym kosztem kursu.
3. Wyrażamy zgodę na:
 przetwarzanie przez PISA powyższych informacji i wizerunku osoby zgłoszonej dla celów
prowadzonej przez PISA działalności szkoleniowej, zgodnie z przyjętymi zasadami*
 przesyłanie treści marketingowych związanych z obszarem działalności PISA

......................................
miejscowość, data

* zasady podano na odwrocie Karty zgłoszenia

..................................
pieczęć firmowa

......................................
pieczęć imienna, podpis

POLSKA IZBA SYSTEMÓW ALARMOWYCH

00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20
tel./fax: (22) 654-57-32, tel.: (22) 620-45-57, ospisa@pisa.org.pl

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W POLSKIEJ IZBIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH
Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne są poniższe informacje i zasady związane
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Polską Izbę Systemów Alarmowych (PISA):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PISA z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 20,
00-002 Warszawa.
2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez PISA można się kontaktować pod
adresem daneosobowe@pisa.org.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) wykonania celów statutowych PISA – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes PISA (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) polegający na zobowiązaniu PISA wobec Pani/Pana do podjęcia działań w zakresie określenia standardów
branżowych i szkolenia zawodowego oraz analiz ekonomicznych i marketingowych dla członków PISA;
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PISA na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w tym przepisów podatkowych i o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) prowadzenia badań jakości obsługi PISA – podstawą prawną przetwarzania w okresie umowy z PISA jest prawnie
uzasadniony interes PISA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na pozyskiwaniu informacji o jakości świadczonych
usług, a w innych przypadkach jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d) kierowania do Pani/Pana przez PISA treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes PISA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na kierowaniu do Pana/Pani treści marketingowych
drogą pocztową, telefoniczną i elektroniczną (e-mail, SMS, MMS) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
e) kierowania do Pani/Pana przez PISA treści merytorycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes PISA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na kierowaniu do Pana/Pani treści merytorycznych
drogą pocztową lub elektroniczną (e-mail, SMS, MMS) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
f) realizacji prawnie uzasadnionego interesu PISA polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub
obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PISA (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
4. W przypadku skierowania Pani/Pana przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub organizację do
realizacji umowy, zlecenia lub zadań PISA, źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych jest organizacja kierująca.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przez PISA w celu zawarcia oraz realizacji zadań umowy
bądź zlecenia lub realizacji zadań statutowych na rzecz swoich członków, z wyjątkiem danych osobowych, które
oznaczono podczas ich pozyskiwania jako fakultatywne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych
przez PISA jest brak możliwości realizacji ww. zadań.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
a) podmiotom świadczącym usługi na rzecz PISA niezbędne do wykonania Pani/Pana zlecenia lub zawieranej
z Panią/Panem umowy, takie jak usługi szkoleniowe, doradcze, eksperckie, analityczne, księgowe, badanie jakości
obsługi, prawne, marketingowe, dochodzenie należności;
b) operatorom pocztowym, kurierom w zakresie dostarczania korespondencji;
c) dostawcom systemów informatycznych i usług IT (obsługa www, newslettera, wysyłka masowa korespondencji
elektronicznej) na rzecz PISA – na podstawie umowy z PISA;
d) bankom w zakresie realizacji płatności - na podstawie przepisów prawa bankowego;
e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
f) instytucjom poszukującym wykonawców - wyłącznie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub realizacji zlecenia lub okresu
członkowskiego, a w przypadku danych podanych fakultatywnie - do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez
okres trwania umowy lub realizacji zlecenia lub do czasu ustania członkostwa. Termin zakończenia przetwarzania roszczeń
może być każdorazowo przedłużany o okres przedawnienia roszczeń, jeśli to będzie niezbędne zgodnie z przesłankami
określonymi w p. 3 f). Po tym terminie dane będą przetwarzane w zakresie i na zasadach określonych przez przepisy prawa,
w tym przepisy o rachunkowości.
9. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie określonym w zgodzie na kierowanie do Pani/Pana treści marketingowych będą
przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
10. Przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
11. Wszelkie wyrażone przez Panią/Pana zgody można wycofać w dowolnym terminie. PISA prosi o wycofywanie zgód oraz
zgłaszanie woli dostępu lub żądań wymienionych w p. 9 i 10 w formie pisemnej lub elektronicznej, dla celów dowodowych.
Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Pani/Pana danych przed terminem zgłoszenia tego żądania.
12. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

