FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wyjazd kontemplacyjny: ”Wszystko zaczyna się od Być”
Miejsce: Biotanika – Strefa Wolna od Pośpiechu, Młyńska 15, 58-321 Michałkowa
Termin: 08 – 10.01.2021
imię i nazwisko: ……………………………………..
e-mail: …………………………………………………

telefon: ………………………………………………..
Cena za udział w Wyjeździe : 975 zł
Czy chcesz otrzymać fakturę VAT:

TAK

PODAJ DOKŁADNE DANE DO FAKTURY ( DRUKOWANYMI LITERAMI) :
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Istnieje możliwość skorzystania z masażu ayurvedyjskiego za dodatkową opłatą na miejscu.
Czy jesteś zainteresowana/y taką możliwością:

TAK

Pytania / prośby:
…………………………………………………………………………………………………………
Opłata obejmuje:

•
•
•

2 noclegi w pokoju 2/3 osobowym,
6 wegańskich posiłków,
udział w spotkaniach z prowadzącymi oraz zajęciach jogi.

Warunki Płatności:
Warunkiem udziału w Wyjeździe jest wpłata zaliczki w wysokości 350 zł do dnia 31.10.2020.
Ilość uczestników wynosi 10 osób.
O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń z opłaconą zaliczką za udział.
Do dnia 30.11.2020 należy wpłacić pozostałą kwotę 625 zł za udział w Wyjeździe.
Dane do przelewu:
Brygida Pietraszek
Bank ING
47 1050 1025 1000 0092 7098 3472
tytułem: Wyjazd kontemplacyjny 8-10.01.2021 , imię, nazwisko,
Kwota:
- 350 zł – zaliczka,
- 625 zł – dopłata do pełnej kwoty za udział w Wyjeździe.
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Rezygnacje i zwroty:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników zwracamy zaliczkę i/lub proponujemy alternatywne
terminy. W przypadku, kiedy Wyjazd odbędzie się w przewidzianym terminie, a Uczestnik zrezygnuje z
udziału po 31.10.2020, Organizatorzy zwrócą zaliczkę po potrąceniu kosztów organizacyjnych. Podpisanie
niniejszego formularza jest zgodą na te działania.
Oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu
wysyłania informacji handlowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zostałem poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania
zaprzestania ich przetwarzania.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby
uczestniczącej w warsztacie, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich
materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na
stronach i profilach Facebook Organizatorów Wyjazdu.

TAK

NIE

Akceptacja formularza jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości przez Uczestnika, że Wyjazd nie jest formą
terapii. Stosowane i prezentowane treści oraz metody nie są podstawą do zaprzestania innych terapii akademickich,
jeżeli takie są prowadzone, a jakakolwiek ewentualna decyzja w zakresie takich działań, jest moją decyzją indywidualną.

KLAUZULE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Brygida Pietraszek, Al. Wilanowska 7A/37, 02-765 Warszawa.
Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia i tak długo jak to jest konieczne do obsługi uczestnictwa w
Wyjeździe kontemplacyjnym „Wszystko zaczyna się od Być”, jednak nie dłużej niż wymagają od nas przepisy
podatkowe. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść
skargę do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zgłoszenia. W razie pytań prosimy o kontakt na
informacje@celzycia.pl .
Dane osobowe, które zostają nam powierzone przetwarzane są:

•
•
•
•
•
•

w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji
składanych zamówień,
w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku
odstąpienia od umowy,
jako tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, jakim jest weryfikacja czy
wykonanie obowiązków ciążących na administratorze z tytułu sprzedaży produktów zostało
zrealizowane w prawidłowy sposób,
jako tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, którym jest dochodzenie
naszych roszczeń i obrona naszych praw,
jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki
podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z
koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych,
jeżeli nie wyrazisz sprzeciwu na otrzymywanie od nas informacji marketingowych (powyżej w
formularzu), w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane
osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie,
ofercie i promocjach, usługach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów
współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

Maksymalny zakres danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail,; numer telefonu, numer NIP.
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Pozostałe
1.
2.

3.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez nas
może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług.
Powierzając nam swoje dane osobowe, zawsze masz prawo wglądu, żądania aktualizacji lub ich
usunięcia.. Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem ich usunięcia na adres
informacje@celzycia.pl
Czas przetwarzania danych. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze
względów podatkowych przetwarzamy przez pięć (5) lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w
którym powstał obowiązek podatkowy. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas
przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy
dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Po
upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są trwale usuwane lub poddawane anonimizacji.

Ochrona prywatności i danych osobowych
1.

2.

3.

Organizator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, aby dane te były:
1. przetwarzane zgodnie z prawem,
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami;
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Organizator stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
ochronę przed:
1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
3. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Organizatorowi swoje dane osobowe
Organizator zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub
usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ze względów rachunkowych czy
podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować
np. niemożnością wystawienia np faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz, a tym samym zrealizowania
przez nas jakiejkolwiek usługi.

Podpis Uczestnika Warsztatów:

Wypełniony Formularz wraz z Oświadczeniami prosimy przesłać tutaj:
informacje@celzycia.pl
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