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Formularz zgłoszenia 
udziału w III edycji 
Akademii GPW Growth

Udział w Akademii GPW Growth następuje na podstawie umowy świadczenia usług szkoleniowych zawartej pomiędzy 
Uczestnikiem Akademii GPW Growth, a Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

W celu zawarcia umowy należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych w ramach III edycji 
Akademii GPW Growth dostępnym na stronie  www.gpwgrowth.pl oraz warunkami określonymi w niniejszym formularzu 
zgłoszenia, a następnie – w przypadku akceptacji Regulaminu i warunków – wypełnić formularz, wydrukować go 
i przesłać w formie skanu na adres e-mail: growth@gpw.pl.  Dopuszcza się możliwość przesłania formularza zgłoszenia 
w formie elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uczestnik po potwierdzeniu przez 
GPW przyjęcia zgłoszenia udziału przesyła oryginał podpisanego formularza zgłoszenia pocztą na adres: Giełda 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Książęca 4, 00-498 Warszawa z dopiskiem: GPW Growth (nie dotyczy gdy 
Uczestnik przesłał formularz zgłoszenia w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Miejsce i tryb Akademii GPW Growth: 

Poszczególne sesje w ramach Akademii GPW Growth będą odbywały się w miejscu i w trybie (stacjonarny lub online) 
wskazywanym każdorazowo przez Organizatora na 7 dni przed daną sesją szkoleniową.

Termin Akademii GPW Growth: 

październik 2021 – czerwiec 2022 

Przedmiot Akademii GPW Growth: 

Akademia GPW Growth III edycja obejmuje 10 dwudniowych sesji szkoleniowych realizowanych w piątki i soboty. 
Sesje i zakres tematyczny opisane są w Programie Akademii GPW Growth III edycja. 

Szczegółowy harmonogram poszczególnych sesji zostanie przesłany Uczestnikom przed startem Akademii GPW Growth. 

Wysokość opłaty: 

Wysokość Opłaty za udział w Akademii GPW Growth uzależniona jest od wyboru wariantu płatności (proszę o zaznaczenie 
znakiem „X” w odpowiedniej kratce wybrany wariant płatności):

         Płatność jednorazowa – 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) plus VAT, płatne w terminie 14 dni od dnia 
przesłania przez GPW potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na podstawie wystawionej przez GPW faktury pro-forma;

         Płatność ratalna – 11.500 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych) plus VAT, płatne w dwóch równych 
ratach po 5.750 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) plus VAT każda, w następujący sposób:

a)  I  rata płatna podstawie faktury pro-forma w terminie 14 dni od dnia przesłania przez GPW potwierdzenia 
przyjęcia zgłoszenia;

b) II rata płatna do dnia 31.12.2021 r. 

Opłata za udział obejmuje: udział Uczestnika w III edycji Akademii GPW Growth, serwis kawowy, lunch oraz materiały 
dydaktyczne i szkoleniowe.
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 X Data: 

 X Podpis: 

W związku z art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w sprawie przesyłania faktur 
w formie elektronicznej, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na mój adres e-mail podany 

powyżej:          TAK               NIE 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 
t.j.) na podany adres e-mail                                                                                       na temat usług szkoleniowych 
oferowanych i świadczonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail administratora. 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody*na kontakt telefoniczny od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 
na podany przeze mnie numer telefonu                                                       w celu przekazywania informacji handlowych 
na temat usług szkoleniowych oferowanych przez GPW, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne (Dz.U.2021.576 t.j.).

Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, poprzez kontakt telefoniczny z administratorem lub 
kierując wiadomość na adres e-mail administratora.
*niepotrzebne skreślić

Zapoznałem/Zapoznałam się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych w ramach Akademii GPW Growth 
zamieszczonym na stronie internetowej www.gpwgrowth.pl oraz zasadami przetwarzania danych osobowych określone 
poniżej oraz akceptuję warunki zgłoszenia udziału w Akademii GPW Growth. 

Zobowiązuję się do wpłacenia sumy wskazanej na fakturze (płatność jednorazowa z góry) lub fakturach (w przypadku 
płatności ratalnej) na rachunek bankowy GPW oraz pokrycia opłat bankowych związanych z realizacją przelewu. 
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur VAT bez mojego podpisu jako odbiorcy.

Dane Uczestnika Akademii GPW Growth: 
 X Imię i nazwisko Uczestnika:  
 X Nazwa Firmy:  
 X Adres firmowy:  
 X Stanowisko:  
 X Adres e-mail:  
 X Telefon kontaktowy:  

Dane do faktury:  
 X Nazwa firmy/imię i nazwisko:  
 X Adres:  
 X NIP:  
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W związku z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

Administratorem danych osobowych Uczestników Akademii GPW Growth jest Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 628 32 32, 
gpw@gpw.pl. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iodgkgpw@gpw.pl. 

Dane będą przetwarzane przez GPW w celu świadczenia usług szkoleniowych na rzecz Uczestników w ramach 
Akademii GPW Growth, jak również w celu podjęcia działań przed realizacją usług szkoleniowych. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania usługi objętej zgłoszeniem Uczestnika: udział Uczestników 
w Akademii GPW Growth (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów 
administratora: prowadzenie komunikacji z Uczestnikami, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi 
roszczeniami oraz marketingu produktów własnych i usług w przypadku udzielenia zgody wynikającej z Ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawa Telekomunikacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu GPW w związku ze świadczonymi 
na rzecz GPW usługami np. usługami doradczymi, audytowymi i IT. 

Dane będą przechowywane przez okres realizacji usługi szkoleniowej, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do 
jej rozliczenia oraz do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Dane będą przetwarzane w celu marketingu produktów własnych i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu 
wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub/i poprzez kontakt telefoniczny 
wynikającej z Prawa Telekomunikacyjnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych 
oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu.

Podanie danych jest warunkiem wykonania usługi szkoleniowej objętej zgłoszeniem, a ich niepodanie uniemożliwi 
jej realizację.

Informacja o przetwarzaniu 
danych osobowych Uczestników 
Akademii GPW Growth

mailto:gpw@gpw.pl
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Partnerzy programu

Honorowy patronatPartner strategiczny

Partner merytoryczny

Partner główny
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Partnerzy medialni


