
 

 
 

XXIV Warsztaty Strategiczne 

 

XXIV Warsztaty Strategiczne:  „TechHuman Design”,   

21 - 23 listopada 2019 r. 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA: DANE DO FAKTURY: 

Imię:  

Nazwisko:  

Data urodzenia:  

Numer telefonu:  

Adres mailowy:  

 

ZAMÓWIENIE 

 

☐ Członek questus academy – 2 590 zł brutto 
☐ Członek questus academy – 2 990 zł brutto (zgłoszenie po 18.10.2019) 
☐ Klient firmy questus – 2 990 zł brutto 
☐ Klient firmy questus – 3 590 zł brutto (zgłoszenie po 18.10.2019) 
☐ Cena regularna – 3 590 zł brutto 
☐ Cena regularna – 3 990 zł brutto (zgłoszenie po 18.10.2019) 
 

questus zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia Warsztatów Strategicznych w terminie 21-23.11.2019 r.  
W ramach wydarzenia questus gwarantuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, inne materiały wspierające, 
wyżywienie, przerwy kawowe, zakwaterowanie. 

☐ nocleg w terminie 21 - 23.11.2019 r. w pokoju dwuosobowym (pełen pobyt)  
☐ nocleg w terminie 21/22.11.2019 r. w pokoju dwuosobowym 
☐ nocleg w terminie 22/23.11.2019 r. w pokoju dwuosobowym 
 
☐ nocleg w terminie 21 - 23.11.2019 r. w pokoju jednoosobowym (pełen pobyt) – dopłata 350 zł 
☐ nocleg w terminie 21/22.11.2019 r. w pokoju jednoosobowym – dopłata 350 zł 
☐ nocleg w terminie 22/23.11.2019 r. w pokoju jednoosobowym – dopłata 350 zł 
 
Upważniamy firmę questus do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Oświadczamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dn. 15.12.97 w sprawie podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 156, poz. 1024 z późniejszymi zmianami), jesteśmy uprawnieni 
do otrzymywania faktur VAT. 
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XXIV Warsztaty Strategiczne 

 

 

Regulamin zgłoszenia do XXIV Warsztatów Strategicznych: 

 „TechHuman Design” 21 - 23 listopada 2019 r.  
 
 

1. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji na 14 dni przed warsztatami lub niestawienia się na warsztaty 

zostanie wystawiona faktura za poniesione przez organizatora koszty.  

 

2. questus zastrzega sobie prawo zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy liczba osób zgłoszonych 

na warsztaty będzie niewystarczająca oraz w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć 

z przyczyn losowych. O odwołaniu warsztatów lub zmiany uczestnicy zostaną powiadomieni przez 

organizatora nie później niż 7 dni od planowanej daty warsztatów. W takich przypadkach uczestnicy 

otrzymają zwrot wpłaconej kwoty. 

 

3. Składając zamówienie zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie 

danych questus oraz na ich przetwarzanie teraz i w przyszłości dla celów realizacji umowy oraz promocji 

produktów i usług własnych questus i partnerów questus. Podanie danych osobowych przez zamawiającego 

oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne i niezbędne do zrealizowania zamówienia. Zamawiający 

ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe 

są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (art.175)  

oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zamawiający ma prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usuwania oraz ograniczenia zgody na przetwarzanie.  

Administratorem danych osobowych jest questus z siedzibą w Łodzi przy ul. Organizacji WIN 83/7, 91-811 

NIP: 728-156-15-72.  

 

4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od questus za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji 

handlowych przesłanych na adres elektroniczny wskazany w formularzu – w rozumieniu ustawy z dn. 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz.1219 z późn. zm.) –  

o produktach, usługach i aktualnych ofertach questus i partnerów questus, w szczególności o szkoleniach 

i publikacjach na temat biznesu i marketingu. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie 

moich danych w zakresie niezbędnym dla realizacji powyższych celów. 

 

………………………………………………………….. 

                                                                                                                              (data i podpis) 

 

 

 

 



 

 
 

XXIV Warsztaty Strategiczne 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CELEM PUBLIKACJI W MEDIACH 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH CZY MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci  wizerunku oraz podania imienia i nazwiska 

w celu rozpowszechniania w mediach społecznościowych czy w materiałach promocyjnych na następujących polach 

eksploatacji: wykorzystanie wypowiedzi w materiałach pisanych i video, wykorzystanie wizerunku uczestników 

programu CIM, warsztatów i szkoleń , dla potrzeb funkcjonowania firmy questus Robert Kozielski i jego promocji,  

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.).   

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

                                                                                                                              (data i podpis) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


