WYPEŁNIJ FORMULARZ I ODEŚLIJ NA ADRES: S.KOKORA@JDS.COM.PL
S z c z e g ó ł o w e i n f o r m a c j e o z n i ż k a c h i z w o l n i e n i u z VAT: t e l . 2 2 6 5 1 6 0 3 1

……………………………….....
TERMIN SZKOLENIA

……………………………….....
IMIĘ

………………………………
MIEJSCE SZKOLENIA

………………………………
NAZWISKO

…………………………………………………………………………………………………………
NAZWA SZKOLENIA

…………………………..............
STANOWISKO

……………………………..........………
TELEFON

E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od JDS Consulting informacji handlowych drogą elektroniczną
 TAK
 NIE
…....................….................................................................................................................................................
FIRMA / INSTYTUCJA
…………………………………………………………
ULICA

……… - ………………
KOD POCZTOWY

…………………………………………
NIP
…………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ

PŁATNOŚĆ:
Oświadczam, że kwota .........................................................................zł zostanie uiszczona w terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia na rachunek bankowy
Organizatora. Adres siedziby: JDS Consulting sp. z o.o., ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa, NIP: 1132736626, nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 70 O/Warszawa
13 1500 1878 1218 7007 8321 0000.
data............................................

pieczątka i podpis............................................

1) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora niniejszej umowy (do momentu wyczerpania miejsc). 2) W przypadku przesłania umowy, dokonania
wpłaty i wyczerpania miejsc uczestnik zostanie zarejestrowany do udziału w kolejnej edycji szkolenia. 3) W przypadku, gdyby przedsięwzięcie nie odbyło się z winy
organizatora cała kwota wpłacona na rachunek organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni po planowanym terminie zakończenia przedsięwzięcia. 4) W przypadku, gdy
uczestnik nie anuluje swojego zgłoszenia najpóźniej na 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia i nie weźmie udziału w szkoleniu, będzie
obciążony pełnymi kosztami udziału. 5) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie szczegółowym. 6) Informujemy, że Państwa dane osobowe
zamieszczone w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez JDS Consulting sp. z o.o. ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa oraz podmioty powiązane kapitałowo lub
organizacyjnie w celach związanych z organizacją szkolenia i wydaniem zaświadczeń, w celach marketingu własnych towarów i usług oraz zostaną udostępnione
partnerom szkolenia w celach marketingowych. Dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności w oparciu o podstawę i przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

Wszystkie informacje o szkoleniach (ceny, terminy, opisy, programy, formularze) dostępne również na: www.jds.com.pl

TERMINARZ SZKOLEŃ JDS Consulting:
Kursy (2990,00 zł brutto):
1. Akredytowany Kurs Inspektora Ochrony Danych
 11-14 marca, Warszawa-Miedzeszyn
 8-11 kwietnia, Warszawa-Miedzeszyn
 13-16 maja, Warszawa-Miedzeszyn
 10-13 czerwca, Warszawa-Miedzeszyn

Warsztaty eksperckie (990,00 zł netto + 23% VAT):
1. Ocena skutków dla ochrony danych z wykorzystaniem
aplikacji PIA
 18-19 marca, Warszawa
 15-16 kwietnia, Warszawa
 20-21 maja, Warszawa
 17-18 czerwca, Warszawa

Szkolenia jednodniowe (590,00 zł netto + 23% VAT):
1. Zasady opracowywania dokumentacji w zakresie
2. Jak samodzielnie przeprowadzić audyt powdrożeniowy
ochrony danych osobowych zgodnej z RODO
RODO?
 4 marca, Warszawa
 18 marca, Warszawa
 25 marca, Wrocław
 26 marca, Wrocław
 15 kwietnia, Kraków
 16 kwietnia, Kraków
 7 maja, Gdańsk
 21 maja, Gdańsk
 27 maja, Bydgoszcz
 28 maja, Bydgoszcz
 24 czerwca, Rzeszów
 25 czerwca, Rzeszów
3. Przygotowanie do wdrożenia RODO. Jak
4. Analiza ryzyka zgodna z RODO oraz określenie
przeprowadzić samodzielny audyt wymagań?
minimalnych standardów w zakresie zabezpieczeń danych
 1 kwietnia, Warszawa
 24 kwietnia, Warszawa
 3 czerwca, Warszawa
 24 czerwca, Warszawa
5. Zgodność stosowanych praktyk z zasadami ochrony
6. Praktyka pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony
danych osobowych w obszarze kadrowym
Danych
 29 kwietnia, Warszawa
 19 marca, Warszawa
 17 czerwca, Warszawa
 20 maja, Warszawa
7. Organizacja i przygotowanie do pełnienia funkcji
8. Jak spełnić wymogi RODO. Ocena wpływu na
Inspektora Ochrony Danych
prywatność wg normy ISO/IEC 29134
 25 marca, Warszawa
 2 kwietnia, Warszawa
 27 maja, Warszawa
 4 czerwca, Warszawa

WYJĄTKOWA PROMOCJA!!!
TYLKO Z TĄ ULOTKĄ ORAZ PRZEZ 1 MIESIĄC OD JEJ OTRZYMANIA:
CAŁOROCZNY DOSTĘP DO odoserwis.pl

700 zł netto - TERAZ TYLKO 399 zł netto
Jak skorzystać z promocji:
KROK 1: Wypełnij poniższy formularz zawierający dane niezbędne do rejestracji w serwisie
KROK 2: Prześlij wypełniony formularz na adres email: cok@odoserwis.pl lub po wydrukowaniu na nr faksu: 22 651 60 32
KROK 3: Dokonaj płatności kwoty: 399 zł + 23% VAT

□ – proszę o wystawienie faktury proforma dla dokonania płatności i przesłanie na podany wyżej adres email
Po zaksięgowaniu płatności zostanie utworzone Państwa konto w serwisie, a na podany adres email prześlemy szczegóły
logowania się oraz fakturę VAT.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: Centrum Obsługi Klienta cok@odoserwis.pl, tel. 22 299 09 28

FORMULARZ ZAMÓWIENIA DOSTĘPU
PROMOCYJNEGO do odoserwis.pl
Pieczęć firmowa

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA
I O D E S Ł A N I E N A A D R E S E M A I L : cok@odoserwis.pl

…………………………….....
IMIĘ

………………………………
NAZWISKO

…………………………..............
STANOWISKO

……………………………..........………
ADRES EMAIL

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
FIRMA / INSTYTUCJA

…………………………………………………………
ULICA

……… - ………………
KOD POCZTOWY

…………………………………………
NIP

…………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ

PŁATNOŚĆ: Nr konta: 69 1090 1753 0000 0001 1035 7206, Wydawca odoserwis.pl: JDS Consulting sp. z o.o. sp.k., Gorzelnicza 9, 04-212
Warszawa, NIP: 1132742035, Tytuł przelewu: „odoserwis.pl”
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem odoserwis.pl i akceptuję jego treść. Regulamin dostępny na stronie
www.odoserwis.pl

data............................................

pieczątka i podpis............................................

JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (04-212) ul. Gorzelnicza 9 informuje, iż podane w formularzu dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi,
rozpatrzenia reklamacji oraz w celach rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, lecz
nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług przechowywania danych oraz podmiotom świadczącym usługi
wsparcia informatycznego. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z danych osobowych, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie
wskazanych przez administratora. Decyzje dotyczące Państwa w związku z korzystaniem z odoserwis.pl nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Podanie danych jest wymagane na
podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do
końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz przepisów rachunkowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwar zania danych, a także prawo do
przenoszenia danych. Przysługujące Państwu prawa można wykonywać, pisząc na adres email: cok@odoserwis.pl lub wysyłając pismo na adres ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa. W przypadku
uznania, iż Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

