
ZAPROSZENIE NA BAL KARNAWAŁOWY 

 

01.03.2019r.  

Eranova Al. Obrońców Tobruku 3, 10-092 Olsztyn  

godz. 19:00 

 

Serdecznie zapraszamy na BAL KARNAWAŁOWY organizowany przez Okręgową 

Radę Aptekarską w Olsztynie, który rozpocznie się 01.03.2019r. w Eranova Al. 

Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie  o godzinie 19:00.  

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 31.01.2019r. na adres mailowy biura Izby: 

oiaols@ol.onet.pl lub olsztyn@oia.org.pl. W zgłoszeniu prosimy podać imię  

i nazwisko osoby zgłaszającej, będącej członkiem Okręgowej Izby Aptekarskiej  

w Olsztynie oraz imię i nazwisko osoby towarzyszącej, w tytule prosimy podać: 

„Zgłoszenie na Bal Karnawałowy”.  

Potwierdzeniem zgłoszenia jest dokonanie wpłaty na konto Izby  

i przesłanie potwierdzenia na adres mailowy. 

PEKAO S.A. Oddział w Olsztynie 

78 12405598 1111 0000 5023 7007 

Santander Bank Polska S.A. O/Olsztyn 

77 10902718 0000 0006 7402 3790 

W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska osoby zgłaszającej oraz 

osoby towarzyszącej oraz zamieszczenie dopisku „Bal Karnawałowy”. 

 

Koszt uczestnictwa w Balu Karnawałowym wynosi: 

Członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie – 50 zł 

Osoba towarzysząca niebędąca członkiem Okręgowej Izby Aptekarskiej – 150 zł 

Jeżeli, któryś z uczestników życzy sobie danie główne w wersji wegańskiej, 

wegetariańskiej lub bezglutenowej prosimy o informację w mailu. 

mailto:oiaols@ol.onet.pl
mailto:olsztyn@oia.org.pl


Organizator nie zapewnia napoi alkoholowych. Alkohol uczestnicy przynoszą we 

własnym zakresie. 

Organizatorem Balu Karnawałowego 2019 jest Okręgowa Rada Aptekarska w 

Olsztynie. 

Bal odbędzie się w dniu 1 marca 2019 roku w Eranova w Olsztynie, ul. Obrońców 

Tobruku 3 i rozpocznie o godzinie 19.00. 

Każda osoba chcąca wziąć udział w Balu zobowiązana jest do wpłaty kwoty 50 zł lub 

odpowiednio 100 lub 200 zł (osoba zgłaszająca plus osoba towarzysząca) w terminie 

do dnia 31.01.2019roku, czym potwierdza swój udział (i wskazanej osoby 

towarzyszącej) w Balu oraz akceptuje poniższe warunki dotyczące odpowiedzialności 

Organizatora, a nadto uczestnik zostaje pouczony i akceptuje kwestie związane z 

posiadaniem, utrwalaniem i przetwarzaniem jego danych osobowych.  

Organizator Balu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone lub powstałe na 

osobie lub mieniu powstałe w trakcie Balu i pozostające w związku z uczestnictwem 

w nim. Organizator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone przez działanie lub zaniechanie uczestnika balu lub jego osoby 

towarzyszącej wobec osoby trzeciej lub mienia innych osób.  

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie, ul. Partyzantów 79/9 10-402 Olsztyn, 

jako administrator danych osobowych, informuje iż: 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia na Bal 

Karnawałowy. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie danych osobowych co 

jest równoznaczne z nierozpatrywaniem zgłoszenia i tym samym niemożnością 

wzięcia udziału w Balu Karnawałowym. 

Uczestnik imprezy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

Dane zostaną udostępnione w niezbędnym zakresie następującym podmiotom: 

- Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie, 

- Eranova ul. Obrońców Tobruku 3 10-092 Olsztyn 

Dane mogą być udostępniane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Olsztynie 

podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 



Podane dane osobowe będą przetwarzane: w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) oraz w celach wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO), tj. udokumentowania prawidłowego wydatkowania środków samorządu na 

podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

Dane osobowe niezbędne do udokumentowania prawidłowego wydatkowania środków 

samorządu oraz możliwości dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres 6 

lat od daty Balu Karnawałowego. 

Dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach z Balu Karnawałowego 

mogą zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców poprzez publikację 

w serwisie Facebook, biuletynach przeznaczonych dla farmaceutów oraz umieszczone 

na stronie internetowej www.olsztyn.oia.org.pl z administratorem danych można się 

kontaktować telefonicznie tel. 89 534 06 81 lub e-mailowo: oiaols@ol.onet.pl lub 

olsztyn@oia.org.pl lub kierując korespondencję na adres siedziby: ul. Partyzantów 

79/9 10-402 Olsztyn 

Uczestnik imprezy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem. 

Wpłata wskazanej kwoty oznacza akceptację powyższych warunków oraz stanowi 

zgodę w myśl art. 6 RODO. 

 

       Okręgowa Rada Aptekarska  

       Okręgowej Izby Aptekarskiej  

        w Olsztynie 

http://www.olsztyn.oia.org.pl/
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