Wydawcą „Monitora Prawa Bankowego” jest:
Instytut Szkoleń Prawa Bankowego s.c.
ul. Ks. E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin | kom.: 602 254 410, 602 255 780
www.ispb.pl

PRENUMERATA 2022

Pełne opisy prenumerat znajdują się w załączniku nr 1 (na następnej stronie).
Zachęcamy do zamówienia prenumeraty w formie elektronicznej. Dla zakupu opcji 2, 3 lub 4 prosimy o podanie analogicznej ilości adresów e-mail oraz pozostałych danych w załączniku nr 1 do formularza zamówień, których potrzebujemy
do założenia konta na platformie www.ispb.pl. Na wskazane adresy e-mail zostaną przesłane automatycznie wygenerowane hasła do platformy.

Zatrudniasz wielu pracowników?
Napisz do Nas!
L.p.

Rodzaj prenumeraty

Przy zakupie 10 lub więcej prenumerat elektronicznych (oznaczonych
jako 2 lub 4 w poniższej tabeli) napisz na adres: a.sosnowska@ispb.pl
i spytaj o specjalną ofertę dla „dużych prenumeratorów”.

Okres trwania

Cena regularna

Cena

1.

Drukowana

styczeń-grudzień

1 210 zł + 8% VAT

796 + 8% VAT

2.

Elektroniczna

styczeń-grudzień

1 100 zł + 8% VAT

749 + 8% VAT

3.

Drukowana + elektroniczna

styczeń-grudzień

2 310 zł + 8% VAT

1098 + 8% VAT

4.

Elektroniczna + elektroniczne
archiwum roku 2021

styczeń-grudzień

2 200 zł + 8% VAT

1799 + 8% VAT

Ilość

ZAMAWIAJĄCY
(dane do faktury)

Nazwa firmy/instytucji:*

NIP:*

Ulica, numer:*

Kod pocztowy, miejscowość:*

OSOBA ZAMAWIAJĄCA
Imię i nazwisko:*

Telefon:*

E-mail:*

ADRES WYSYŁKOWY

(wypełnić jeśli adres dostawy jest inny niż na fakturze)
Ulica, numer:*

Kod pocztowy, miejscowość:*

*pole wymagane do prawidłowego złożenia zamówienia

Zamówienia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres
a.sosnowska@ispb.pl

Podpis

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z 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”), Instytut Szkoleń Prawa Bankowego Anna Krzyczkowska, Aldona Sosnowska s.c. informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Szkoleń Prawa Bankowego Anna Krzyczkowska, Aldona Sosnowska s.c. z siedzibą w Radzyminie, ul. Ks. E. Lubomirskie
go 5 (dalej: „ISPB”).
2. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zamówienia będą przetwarzane:
- w celu wykonania zamówienia prenumeraty – do czasu upływu okresu prenumeraty, a następnie do celów archiwalnych przez okres wynikający z przepisów prawa;
- w celu informacji i promocji własnej działalności ISPB, w zakresie danych w postaci adresu e-mail – w przypadku udzielenia zgody, do czasu jej wycofania.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwość zamówienia prenumeraty.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani wykorzystywane w formie profilowania.
5. Pani /Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem właściwych organów podatkowych na podstawie przepisów prawa, osoby wykonującej obsługę
księgową ISPB oraz firm kurierskich.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketin
gowych – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
7. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać:
e-mailem na adres: ispb@ispb.pl pocztą tradycyjną na adres: Instytut Szkoleń Prawa Bankowego Anna Krzyczkowska, Aldona Sosnowska s.c., ul. Ks. E. Lubomirskiego 5, 05-250 Radzy
min. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie zaprzestanie dalszego ich wykorzystywania do celów promocji działalności ISPB.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail podanego w formularzu zamówienia w celach promocji działalności własnej ISPB i przesyłanie
mi na ten adres informacji handlowych, zgodnie z: art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Wydawcą „Monitora Prawa Bankowego” jest:
Instytut Szkoleń Prawa Bankowego s.c.
ul. Ks. E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin | kom.: 602 254 410, 602 255 780
www.ispb.pl

Załącznik nr 1
do formularza zamówień prenumeraty rocznej 2022 miesięcznika
„Monitor Prawa Bankowego”

Formularz zamówienia prenumeraty rocznej miesięcznika
„Monitor Prawa Bankowego” w formie:
1. Prenumerata roczna Drukowana – 11 drukowanych numerów miesięcznika dostarczanych na wskazany
w formularzu zamówienia fizyczny adres.
2. Prenumerata roczna Elektroniczna - 11 numerów miesięcznika udostępnionych na portalu internetowym www.ispb.pl po zalogowaniu na swoje konto. Dostęp przez przeglądarkę internetową po zalogowaniu
na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym (użytkownik może być zalogowany jednocześnie na 1
urządzeniu).
3. Drukowana + elektroniczna –11 drukowanych numerów miesięcznika dostarczanych na wskazany w
formularzu zamówienia fizyczny adres oraz dostęp do 11 numerów miesięcznika udostępnionych na portalu internetowym www.ispb.pl po zalogowaniu na swoje konto. Dostęp przez przeglądarkę internetową po
zalogowaniu na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym (użytkownik może być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu).
4. Elektroniczna + elektroniczne archiwum roku 2021 – 11 numerów miesięcznika udostępnionych na portalu internetowym www.ispb.pl oraz dostęp do 11 numerów archiwalnych wydanych w 2021 roku – dostęp
po zalogowaniu na swoje konto (użytkownik może być zalogowany jednocześnie na 1 urządzeniu).

*dane wymagane

L.p.

Imię*

Nazwisko*

Adres e-mail*

Indywidualny telefon
kontaktowy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Na wskazane adresy e-mail zostaną przesłane automatycznie wygenerowane hasła
do platformy www.ispb.pl.

