
 

 

Formularz zgłoszenia 
 

Konferencja: Jak skutecznie delegować pracowników z Polski i krajów spoza Unii Europejskiej 
do Niemiec – wybrane procedury, nowe regulacje prawne, praktyczne wskazówki 
 

Termin: 28 listopada 2019 
Miejsce: Brain Embassy, Al. Jerozolimskie 181 b, V piętro, Warszawa 
 

 

imię i nazwisko ________________________________________________________________________________________ 
 
 

stanowisko ___________________________________________________________________________________________ 
 

 

firma ________________________________________________________________________________________________ 
 
 

adres  _______________________________________________________________________________________________ 
 

 

tel _____________________________________________ e-mail _______________________________________________ 
 
 

NIP__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

W ramach konferencji odbędą się warsztaty. Prosimy o wybór jednego z nich: 

□  Warsztat nr 1: Praktyczne aspekty prawne delegowania pracowników – co zostanie po staremu, 

co się zmieni? 

□  Warsztat nr 2: Rozliczanie podatków i składek na świadczenia społeczne w przypadku 

delegowania do Niemiec. 
 

Warunki udziału 

Ceny za udział w konferencji różnią się ze względu na termin dokonania zgłoszenia i członkostwo AHK 
Polska. Prosimy o zaznaczenie właściwej opcji: 

 
Zgłoszenie do dnia 30.09.2019 Zgłoszenie po dniu 30.09.2019 

Firma członkowska  

AHK Polska 
□ 695,00 PLN netto / os. 

(do wpłaty wartość brutto 854,85 PLN)  

□ 990,00 PLN netto / os. 

(do wpłaty wartość  brutto 1217,70 PLN) 

Firma nieczłonkowska  

AHK Polska 
□ 940,00 PLN netto / os. 

(do wpłaty wartość brutto 1156,20 PLN) 

□ 1.140,00 PLN netto / os. 

(do wpłaty wartość  brutto 1402,20 PLN) 

 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, lunch oraz przerwy kawowe. Liczba miejsc ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń.  
 
Organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie lub zmiany osoby prelegenta/prowadzącego. Potwierdzenie 
udziału osoby zgłoszonej nastąpi najpóźniej w dniu 18.11.2019, pod warunkiem zgłoszenia się pokrywającej koszty liczby 
osób i wpłynięcia do dnia 15.11.2019 przewidzianej w powyższej tabeli opłaty za udział w konferencji uczestnika. 
Bezkosztowa rezygnacja możliwa wyłącznie w formie pisemnej do dnia 15.11.2019.  



   

 

Formularz zgłoszenia 
 
Pieniądze prosimy wpłacać na poniższe konto: 
 
mBANK S.A. Oddział korporacyjny w Warszawie,  BIC: BREXPLPW 
NRB: 09 1140 1010 0000 3244 1200 1001 
z dopiskiem: Konferencja_28.11.2019 
 
Środki zostaną zwrócone najpóźniej w dniu 21.11.2019, jeśli konferencja z jakichkolwiek 
powodów nie dojdzie do skutku. W związku z powyższym prosimy o podanie konta 
referencyjnego: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
Zgoda na kontakt 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, stanowisko, 
dział, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu służbowego) przez Polsko-Niemiecką Izbę 
Przemysłowo-Handlową w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług w tym 
informowania mnie o planowanych wydarzeniach i konferencjach. 

      □ TAK                  □ NIE 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez Polsko-Niemiecką 
Izbę Przemysłowo-Handlową drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

      □ TAK                  □ NIE 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez Polsko-Niemiecką 
Izbę Przemysłowo-Handlową za pośrednictwem połączeń telefonicznych. 

      □ TAK                  □ NIE 

 
 

data___________________________podpis______________________________ 
 
Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres mailowy bb@ahk.pl do dnia 18.11.2019 
 
Informacji udziela: Joanna Wierzbicka-Grajek, bb@ahk.pl, 22-5310560 

  

mailto:bb@ahk.pl


   

 

Klauzula informacyjna AHK Polska 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa 

z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Administrator”). 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się 

z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 

⎯ informowania o planowanych wydarzeniach, konferencjach, publikacjach oraz innych działań 
marketingowych realizowanych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO); 

⎯ podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do realizacji umowy o uczestnictwo 
w konferencji, w spotkaniu lub w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

⎯ realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym m.in. 
z ustawy o rachunkowości lub przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące 
infrastrukturę IT, podmioty pośredniczące w organizacji lub współorganizujące wydarzenie lub 
szkolenie, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane 
organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu zakończenia się 
wydarzenia albo przez okres 10 lat od momentu zakończenia szkolenia lub w terminach wynikających 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie 
zgody, do momentu jej cofnięcia. 

6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu. 

7. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony 
danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować będzie brakiem 
możliwości udziału w wydarzeniu lub szkoleniu. 

mailto:rodo@ahk.pl

