
Zmiany prawne na rynku usług płatniczych  
– praktyczne aspekty stosowania ustaw implementujących Dyrektywę PSD 2 i AML 4  

Zgłaszam udział następującej osoby w szkoleniu pod tytułem„Najnowsze zmiany prawne na rynku usług płatniczych” 
organizowanym przez FROB oraz Kancelarię Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W przypadku większej liczby osób pro-
simy o powielenie formularza. Wypełniony i zeskanowany formularz prosimy wysłać na adres: dawid.kacprzak@frob.pl 

Imię 
Nazwisko
Email
Stanowisko
Firma 
Ulica i numer
Kod Pocztowy Miasto
Telefon 

Proszę o wystawienie faktury VAT

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest udzielenie dwóch powyższych zgód.

Nazwa firmy / imię i nazwisko
Ulica i numer
Kod Pocztowy Miasto
NIP

Data i podpis Pieczątka firmy

Oświadczam, że znam warunki uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego 
oraz Kancelarię Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Jednocześnie upoważniam Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego 

oraz Kancelarię Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i przesłania jej drogą elektro-
niczną na wskazany podczas rejestracji adres email.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego oraz Kancelarię Tra-
ple Konarski Podrecki i Wspólnicy,w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r.  

o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w celu realizacji szkolenia. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi pra-
wo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału  
w szkoleniu.

Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu płatności z datą zaksięgowania środków na rachunku bankowym oraz wysłana w formie 
elektronicznej na wskazany przy rejestracji adres email.

Prosimy dokonać płatności na wskazany obok 
rachunek bankowy kwoty:
- 999 zł netto/ 1 os.
- 499 zł netto/ przy zgłoszeniu drugiej osoby
  z tej samej firmy - RABAT 50%!

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Leona Kruczkowskiego 4b lok. 13, 
00-412 Warszawa  
Alior Bank, 60 2490 0005 0000 4600 3874 7354
z tytułem: „Szkolenie – Praktyczne aspekty PSD 2 i AML 4”

FORMULARZ REJESTRACJI


