KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU
Tytuł szkolenia:
Administracyjne kary pieniężne – zasady nakładania i wymierzania w świetle Kodeksu
postępowania administracyjnego
Czynności organu administracji w postępowaniu administracyjnym (doręczenia, terminy,
prowadzenie i udostępnianie akt sprawy administracyjnej)
Gmina jako spadkobierca ustawowy. Jak poradzić sobie z odziedziczonym spadkiem i
spłatą długów spadkodawcy
Dostęp do informacji publicznej i informacji przetworzonej: praktyka i orzecznictwo szkolenie połączone z warsztatami dla organów administracji publicznej
Nadzwyczajne postępowania administracyjne (wznowienie postępowania, stwierdzenie
nieważności, uchylenia lub zmiana decyzji w trybie art. 154 i 155 Kpa)
Nowelizacje ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
Obowiązek meldunkowy w orzecznictwie sądów ze szczególnym uwzględnieniem
wymeldowania na skutek opuszczenia miejsca pobytu
Petycje, skargi i wnioski w administracji publicznej
Postępowanie administracyjne ogólne
Postępowanie dowodowe i uzasadnienie decyzji administracyjnej
Postępowanie odwoławcze w postępowaniu administracyjnym
Postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości prowadzone przed wójtem
(burmistrzem, prezydentem miasta).
Przemoc domowa, alkoholizm w rodzinie. Jak pomagać osobom pokrzywdzonym wybrane zagadnienia prawne dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i członków
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka
Roszczenia właścicieli nieruchomości przeciwko gminie w związku ze zmianą
przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego. Strategia
postępowania
Zastosowanie mediacji cywilnej w jst
Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w świetle RODO i ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych
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Dane osoby dokonującej zgłoszenia:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy
Dane uczestnika szkolenia:
Imię i nazwisko
Adres e-mail:
Nr tel.:
Imię i nazwisko
Adres e-mail:
Nr tel.:
Imię i nazwisko
Adres e-mail:
Nr tel.:
Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury)
Dane nabywcy Dane odbiorcy
Nazwa firmy/instytucji:
Adres siedziby:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
NIP:
Wysyłka faktury e-faktura wysłana na adres e-mail: _________________________________
Oświadczenie dotyczące ustalenia właściwej stawki podatku VAT (jeśli dotyczy):
Oświadczamy, że nabyta od CIAPP usługa szkoleniowa ma charakter usługi kształcenia
zawodowego

i/lub

przekwalifikowania

zawodowego

pracowników

naszej

instytucji.

Obowiązuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie (prosimy wskazać właściwą podstawę
prawną):
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art. 43 ust 1 pkt 29 lit c ustawy o podatku od towarów i usług – usługa w całości finansowana
ze środków publicznych;
§3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień
od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 701 z późn. Zm.) – usługa finansowana przynajmniej w 70% ze środków publicznych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CIAPP w celu: dokonania
zgłoszenia
na szkolenie; organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji
czynności rozliczeniowych.
Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia: imię i nazwisko, nr telefonu,
adres e-mail. Wymienione dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej
identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do
wskazanych celów, w których dane te są przetwarzane. Zgodę można w dowolnym momencie
wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez
przesłanie wiadomości e-mail na adres: dyrektor@instytut.info.pl

Brak wyrażenia zgody

uniemożliwi realizację wskazanych w treści zgody celów (udział w szkoleniu).
Informacje dot. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centralny Instytut Analiz PolitycznoPrawnych, ul. Cynamonowa 2/8, 02-777 Warszawa,
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z
Administratorem

danych

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

dyrektor@instytut.info.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby
Administratora;
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu: o wykonania zawartej umowy na realizację
szkolenia - uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z
koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit.b RODO w związku z przepisami podatkowymi), w celu dochodzenia ewentualnych
roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), marketingu i promocji usług
szkoleniowych prowadzonych przez Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, ul.
Cynamonowa 2/8, 02-777 Warszawa, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. oraz f RODO),
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wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, badania
potrzeb szkoleniowych Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: osoby upoważnione przez Administratora
– pracownicy oraz współpracownicy, podmioty, którym Administrator powierzył
przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych
umów;
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie
niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3: w związku z realizacją zawartej
umowy na realizację szkolenia, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń, w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych
przez Administratora, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie;
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
RODO;
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji
Umowy - tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak
konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji
umowy – brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób
zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

1. Wydrukuj
2. Podpis
3. Wyślij dyrektor@instytut.info.pl
lub fax. 22 2034988

Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, ul. Cynamonowa 2/8, 02-777 Warszawa,
Tel. (+4822) 2582166, Fax. (+4822) 2034988, www.instytut.info.pl NIP: 5222880576, KRS:0000300443,

