
 
 

ZGŁOSZENIE - UMOWA 

Seminarium wyjazdowe Polskiego Towarzystwa Logistycznego 2019 

Skany podpisanego formularza zgłoszeniowego i dowodu wpłaty prosimy przesyłać drogą mailową na adres: 

biuro@ptl.net.pl 

 

Termin wyjazdu: 7 – 13 kwietnia 2019   Trasa: Niemcy i Belgia 
Ramowy  program  w załączeniu 

 

Imię i nazwisko: 

 

 

 Nazwa firmy/instytucji: 

 

 

 

 Adres firmy: 

 

 

 

 NIP:  

Tel.: 

 

 E-Mail:  

... Jestem członkiem PTL. … Nie jestem członkiem PTL. 

 

Koszt udziału: 
3 200 zł brutto dla członków Polskiego Towarzystwa Logistycznego 

3 700 zł brutto dla pozostałych uczestników 

Opłata obejmuje: przejazd komfortowym, klimatyzowanym autokarem, opieka wykwalifikowanego pilota, realiza -
cja programu seminarium wraz z wejściami do miejsc zawartych w programie, zakwaterowanie w hotelach ***  
w pokojach 2 osobowych (6 noclegów). Dopłata do „jedynki” to 900 zł, wyżywienie: 6 śniadań + 6 obiadokolacji 
(z napojem), ubezpieczenie ERV Polska: Koszty Leczenia 80.000 PLN + NNW 10.000 PLN  

 Jestem zainteresowana/-y pokojem typu SINGLE za dodatkową opłatą 900 zł brutto. 

Osoby przewlekle chore proszone są o zgłoszenie tego bezpośrednio do Biura Podróży 4UTravel (61 -848-88-21) 

 

Warunki rezygnacji: 
Koszty ewentualnej rezygnacji z wyjazdu w terminie do 1 lutego 2019 będą w każdym przypadku określane 
indywidualnie, jednakże nie będą wyższe niż 10-20% kosztu udziału. Rezygnacja powinna zostać przesłana w 
formie pisemnej.  
W przypadku rezygnacji po 1 lutego 2019 nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.  

Termin przysyłania zgłoszeń i płatności: 11 stycznia 2019 
 

Sposób płatności: 
Przelew na konto (z dopiskiem „Seminarium wyjazdowe PTL 2019”) 

Polskie Towarzystwo Logistyczne, 61-755 Poznań, ul. Estkowskiego 6 
Nr konta: 27 1090 1346 0000 0000 3400 1904 

Kserokopię dowodu wpłaty prosimy przesyłać razem z kartą zgłoszenia. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Logistyczne (dalej „PTL”) z siedzibą w Poznaniu, ul Estkowskiego 

6, 61-755 Poznań moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na Seminarium wyjazdowe Polskiego 
Towarzystwa Logistycznego 2019. Celem przetwarzania danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest rejestracja uczestników 
seminarium oraz wykonanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem seminarium. Informujemy, że Pani/Pana zgoda może 
być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji o inicjatywach (szkoleniach, konferencjach, itp.) realizowanych 

przez PTL w Poznaniu na wskazany we wniosku adres e-mail. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, brak wyrażenia zgody w 
powyższym zakresie uniemożliwi przesyłanie informacji o wydarzeniach. Informujemy, że Pani/Pana zgoda może być cofnięta w 
dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

 

…………………………………………      ......................................... 

miejsce, data        podpis osoby upoważnionej 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o wyjeździe prosimy o kontakt z: 

p. Stanisławem Krzyżaniakiem, tel. 605-539-702, e-mail: biuro@ptl.net.pl 



 
 

Seminarium wyjazdowe Polskiego Towarzystwa Logistycznego 2019 

Ramowy program 

 

Niedziela, 7 kwietnia 2019 

14:00 – zbiórka i wyjazd z Poznania w kierunku Berlina (miejsce zbiórka zostanie 

określone w terminie późniejszym). Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. 

 

Poniedziałek (8.04.2019) – Sobota (13.04.2019),  

w godz. 9:00 – 17:00, z przerwą na lunch (we własnym zakresie) - realizacja programu 

merytorycznego obejmującego następujące wizyty i spotkania: 

1. Berlin – spotkanie z przedstawicielami start-upów realizujących projekt MOIA 

(logistyka miejska przyszłości) na zlecenie Volkswagena. 

2. Dortmund - Fraunhofer-Institut Materialfluss und Logistik (wykład prof. Michaela 

ten Hompela, zwiedzanie laboratoriów) 

3. Duisburg – Centrum Logistyczne Duisburg 

4. Nijmegen – NGO Eco2city (zapoznanie się z koncepcją Inteligentnych Węzłów 

Miejskiego Transportu Towarów) 

5. Gandawa - North Sea Port – co się zmieniło od naszej ostatniej wizyty w 2011 w 

portach Terneuzen and Vlissingen stanowiących dziś część NSP? 

6. Zakłady VOLVO lub Arcelor-Mittal (branża stalowa) – klienci NSP 

7. Firma (najpewniej z branży e-commerce) – na terenie Niemiec 

Program jest w trakcie szczegółowych uzgodnień, stąd kolejność wydarzeń może być inna. 

Poszczególne pozycje programu mogą też ulec zmianom. 

 

Powrót do Poznania - sobota, 13 kwietnia w godzinach wieczornych. 



 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie 
uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez 
Polskie Towarzystwo Logistyczne (dalej „PTL”) w Poznaniu.  
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „RODO”, PTL w Poznaniu informuje, że: 
 
1. Administrator danych osobowych i kontakt z administratorem 
Administratorem Pani/Pana danych jest Polskie Towarzystwo Logistyczne z siedzibą w Poznaniu, ul Estkowskiego 6, 61-755 Poznań. Z 
Administratorem możesz się skontaktować listownie na adres: ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, pocztą e-mail na adres 
ptl@ilim.poznan.pl oraz telefonicznie pod numerami 61 850 49 44 lub 61 850 49 30. 
 
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, w celu dokonania zgłoszenia i uczestniczenia w seminarium. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia i uczestniczenia w szkoleniu; 
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy na Pani/Pana udział w seminarium; 
c) art. 6 ust. 1 lit.  c RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności realizacji 
sprawozdawczości finansowej i podatkowej; 
d) art 6 ust. 1 lit f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. w celu ustalenia, dochodzenia oraz 
obrony roszczeń, komunikacji w zakresie organizacji seminarium. 
 
3. Kategoria i zakres danych osobowych: 
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, adres firmy, dane kontaktowe, NIP oraz 
inne dane, w szczególności w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. 
 
4. Źródło pochodzenia danych 
Administrator gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której pochodzą.  
 
5. Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach 
wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się 
konieczność przetwarzania danych („Podmioty Przetwarzające”). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również 
podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa. Ponadto Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe, w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla realizacji 
Pani/Pana żądania (np. przekazanie do organizatora, hotelu, przewoźnika, w celu zapewnienia Pani/Panu udziału w organizowanym 
wydarzeniu). 
 
6. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, przetwarzamy Pani/Pana dane 
osobowe do czasu jej wycofania. Udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. 
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, przetwarzanie 
obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora oraz innych obowiązujących przepisów prawa, 
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, przetwarzanie obejmuje okres wykonania umowy, 
d) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przetwarzanie 
obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania. 
 
7. Prawa osób, których dane dotyczą 
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie 
wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że może Pani/Pan wykonywać 
przysługujące Pani/Panu prawa wynikające z RODO wobec Administratora. 
 
8. Obowiązek lub dobrowolność podania danych 
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do rejestracji Pani/Pana udziału w Seminarium wyjazdowym Polskiego 
Towarzystwa Logistycznego 2019 oraz wystawienia faktury. 
 
9. Przekazywanie danych poza EOG 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
 
10. Informacja o profilowaniu 
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 
11. Prawo do kontaktu z organem nadzorczym 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


