
Zielona Góra, dnia 6 listopada 2019 roku

Szanowna Koleżanko/Szanowny Kolego

Kancelaria  Radcy  Prawnego  Marek  Myśliwiec  we  współpracy  z  Polskim  Towarzystwem
Profesjologicznym  w  Zielonej  Górze  oraz  Uniwersytetem  Zielonogórskim  Katedrą  Prawa
Cywilnego Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego serdecznie zaprasza
do  udziału  w  dwóch  seminariach  szkoleniowych  dotyczących  nowelizacji  przepisów  kodeksu
postępowania cywilnego w świetle ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469):

27 listopada 2019 roku: „Postępowanie gospodarcze i prawo dowodowe”
03 grudnia 2019 roku: „Orzeczenia i środki zaskarżania”

Miejsce szkolenia: Ruben Hotel w Zielonej Górze, Al. Konstytucji 3 Maja 1A.

Forma szkolenia: Wykład połączony z warsztatami.

Wykładowca:  dr  Magdalena  Skibińska,  współautor  najnowszego  komentarza  do  kodeksu
postępowania cywilnego wydawnictwa Wolters Kluwer

Uczestnicy: Radcy prawni i Adwokaci. 

Cena: 300 zł
(obejmuje: udział  w  szkoleniu,  materiały  dydaktyczne,  materiały  piśmiennicze,  imienne
zaświadczenie o udziale w szkoleniu, poczęstunek oraz skrypt ze szkolenia).

Uwaga! ograniczona ilość miejsc (max.   15 osób   na każde szkolenie), decyduje kolejność zgłoszeń!

Zainteresowanych  udziałem  w  ww.  szkoleniach  prosimy  o  pisemne  zgłoszenie  (wyłącznie  na
załączonym  druku)  na  adres  email:  akademiaprawa24@gmail.com,  wraz  z  jednoczesnym
wniesieniem opłaty na rachunek: 69 1020 5402 0000 0902 0081 8609.
Zgłoszeń w innej formie, lub nie opłaconych nie przyjmujemy.

Uwaga!  Udział  w  szkoleniu  umożliwia  zdobycie  punktów  szkoleniowych  wymaganych  przez
OIRP i ORA.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszenia wraz z dokonaną opłatą.
Organizator  zastrzega  prawo  odwołania  szkolenia  w  wypadku  braku  dostatecznej  liczby
uczestników.

Karta zgłoszeniowa oraz harmonogram pobytu na szkoleniu na odwrocie. 
Serdecznie zapraszamy!

rpr Marek Myśliwiec
Członek Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego w Zielonej Górze

mailto:akademiaprawa24@gmail.com


Miejscowość i data _______________________

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Na szkolenie: „Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 4 lipca
2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1469) „Postępowanie gospodarcze i prawo dowodowe”

Termin i miejsce szkolenia: 27.11.2019 r. Ruben Hotel w Zielonej Górze, Al. Konstytucji 3 Maja 1A.

Imię  i  nazwisko  _________________________________________oraz  numer  wpisu  na  listę
radców prawnych/adwokatów* _________________.
Zał. kopia wniesienia opłaty.

Rezygnacja z  udziału w szkoleniu (potwierdzona najpóźniej  do dnia 15.11.2019 r.).  Rezygnacja
późniejsza  bez  względu  na  jej  przyczynę,  powoduje  powstanie  zobowiązania  pokrycia  pełnych
kosztów udziału.

Organizator  wystawia  Fakturę  VAT  wyłącznie  na  pisemne  żądanie  złożone  na  nn.  Karcie
zgłoszeniowej. Proszę o wystawienie Faktury VAT zgodnie z powołanymi danymi: 
_______________________________________________________________________________

Imię i nazwisko oraz podpis: ________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA SZKOLENIA - OBOWIĄZEK
INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

1. Administrator danych:
Administratorem  czyli  podmiotem  decydującym,  o  tym  jak  będą  wykorzystywane  Twoje  dane
osobowe jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Myśliwiec z/s w Zielonej Górze ul. Bohaterów
Westerplatte 11/lok. 308-309, 65-034 Zielona Góra. Możesz się z nami skontaktować:
– telefonicznie: 691 617 279 ,
– mailowo: akademiaprawa24@gmail.com.
2. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:
Twoje  dane  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  szkolenia.  Podstawę
przetwarzania danych stanowi zawarcie umowy jaką jest rejestracja na szkolenie. 
3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie.
4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem:
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj.  prawo dostępu do
danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do sprzeciwu.
5. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Imię i nazwisko oraz podpis: ________________________________



Miejscowość i data _______________________

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Na szkolenie: „Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 4 lipca
2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1469) „Orzeczenia i środki zaskarżania”

Termin i miejsce szkolenia: 03.12.2019 r. Ruben Hotel w Zielonej Górze, Al. Konstytucji 3 Maja 1A.

Imię  i  nazwisko  _________________________________________oraz  numer  wpisu  na  listę
radców prawnych/adwokatów* _________________.
Zał. kopia wniesienia opłaty.

Rezygnacja z  udziału w szkoleniu (potwierdzona najpóźniej  do dnia 22.11.2019 r.).  Rezygnacja
późniejsza  bez  względu  na  jej  przyczynę,  powoduje  powstanie  zobowiązania  pokrycia  pełnych
kosztów udziału.

Organizator  wystawia  Fakturę  VAT  wyłącznie  na  pisemne  żądanie  złożone  na  nn.  Karcie
zgłoszeniowej. Proszę o wystawienie Faktury VAT zgodnie z powołanymi danymi: 
_______________________________________________________________________________

Imię i nazwisko oraz podpis: ________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA SZKOLENIA - OBOWIĄZEK
INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

1. Administrator danych:
Administratorem  czyli  podmiotem  decydującym,  o  tym  jak  będą  wykorzystywane  Twoje  dane
osobowe jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Myśliwiec z/s w Zielonej Górze ul. Bohaterów
Westerplatte 11/lok. 308-309, 65-034 Zielona Góra. Możesz się z nami skontaktować:
– telefonicznie: 691 617 279 ,
– mailowo: akademiaprawa24@gmail.com.
2. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:
Twoje  dane  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  szkolenia.  Podstawę
przetwarzania danych stanowi zawarcie umowy jaką jest rejestracja na szkolenie. 
3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie.
4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem:
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj.  prawo dostępu do
danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do sprzeciwu.
5. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Imię i nazwisko oraz podpis: ________________________________


