
 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 

WYMAGANIA ASC FRESHWATER TROUT STANDARD v.1.2 

 

 
Gdańsk, 25.11.2019 r. 

Szanowni Państwo,  

  

Zapraszam Państwa serdecznie na szkolenie przygotowane przez zespół EDA Consulting 

pt.: Wdrożenie i certyfikacja wymagań ASC Freshwater Trout Standard v.1.2 w pstrągowych 

gospodarstwach rybackich. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia, znajdują się w załączonej 

poniżej Karcie szkolenia. 

ASC (Aquaculture Stewardship Council, http://www.asc-aqua.org/) jest niezależną, 

międzynarodową organizacją non-profit, która zarządza wiodącym na świecie programem certyfikacji 

i etykietowania dedykowanym dla odpowiedzialnej akwakultury. Motto ASC brzmi: „Świat, w którym 

akwakultura odgrywa ważną rolę w dostarczaniu żywności i korzyści społecznych dla ludzkości przy 

jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko.” 

Każde gospodarstwo, które chce posługiwać się logo ASC, musi przejść proces certyfikacji, 

przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą. Udział w zaproponowanym przez nas 

szkoleniu jest pierwszym krokiem w kierunku uzyskania przez Państwa gospodarstwo certyfikatu ASC. 

EDA Consulting od dłuższego czasu jest zaangażowana w proces wdrażania wymagań 

ASC Freshwater Trout Standard w pstrągowych gospodarstwach rybackich, gdzie nasi Konsultanci 

zdobyli unikalne doświadczenia we wdrażaniu niniejszego standardu. Planując i organizując niniejsze 

szkolenie, postawiliśmy sobie za cel przekazanie uczestnikom szkolenia naszych doświadczeń, 

jak również przekazanie wiedzy umożliwiającej Państwu samoocenę możliwości wdrożenia wymagań 

standardu ASC we własnych gospodarstwach.  

Jeśli wyrażą Państwo chęć uczestnictwa z szkoleniu zaplanowanym na 5 lutego 2020 r., proszę 

o przesłanie wypełnionego formularza Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z opisanymi w nim 

zasadami. W przypadku, gdy będą Państwo zainteresowani szkoleniem, ale w innym terminie 

i/lub miejscu, to bardzo proszę o kontakt mailowy na adres e-mail: szkolenia@edaconsulting.eu 

lub telefoniczny pod nr tel.: +48 505-139-509.  

 

Zapraszam. 

 

Z poważaniem  

Konrad Błasiński 

Właściciel EDA Consulting 

 



 

KARTA SZKOLENIA 

WYMAGANIA ASC FRESHWATER TROUT STANDARD v.1.2 

 

 
Tytuł szkolenia: Wdrożenie i certyfikacja wymagań ASC Freshwater Trout Standard V. 1.2 w pstrągowych 
gospodarstwach rybackich. 

Cel szkolenia: Samoocena w zakresie gotowości gospodarstwa do certyfikacji na zgodność z wymaganiami 
ASC Freshwater Trout Standard V.1.2 na podstawie listy audytowej: Freshwater Trout Audit Manual v1.2. 
Zapoznanie się z wymaganiami ASC Freshwater Trout Standard V. 1.2. 

Adresaci szkolenia: Właściciele i kadra zarządzająca pstrągowych gospodarstw rybackich. Osoby wdrażające 
wymagania ASC Freshwater Trout Standard V. 1.2. w pstrągowych gospodarstwach rybackich. 

Forma zajęć: wykład, warsztaty, dyskusja. 

Korzyści z udziału w szkoleniu: 

 Zaznajomienie się z wymaganiami ASC Freshwater Trout Standard v.1.2 oraz warunkami certyfikacji. 
 Określenie stopnia zgodności prowadzonej działalności hodowlanej z wymaganiami ASC Freshwater Trout 

Standard v.1.2, na podstawie wyników przeprowadzonej podczas szkolenia samooceny. 
 Udokumentowanie wyników przeprowadzonej samooceny, jako podstawy do przystąpienia do prac 

wdrożeniowych w gospodarstwie. 
 Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. 

Miejsce szkolenia: Hotel PLATAN, ul. Niepołomicka 36, Gdańsk. 

Termin szkolenia: 05.02.2020r. 

Godziny szkolenia: 9:00 – 17:00 (8 h) 

Cena szkolenia: 1100 PLN brutto / osobę (w tym 23% VAT)  
Rabaty: przy zgłoszeniu 2 osób – 5%, przy zgłoszeniu 3 i więcej osób – 10%.  

Program szkolenia: 

Część I Informacje wstępne i wprowadzenie do wymagań ASC Freshwater Trout Standard v.1.2. 

1. Systemy zarządzania w akwakulturze. 
2. Standard ASC – informacje o standardzie i jego budowie. 

Część II Wymagania ASC Freshwater Trout Standard v.1.2. Samoocena gospodarstwa. (Wykład połączony 
z warsztatem). 

1. Zasada 1: Przestrzeganie wszystkich krajowych i lokalnych wymagań prawnych i przepisów. 
2. Zasada 2: Zachowanie siedlisk i różnorodności biologicznej (bioróżnorodność). 
3. Zasada 3: Minimalizowanie negatywnego wpływu na zasoby wodne. 
4. Zasada 4: Proaktywne utrzymanie zdrowia hodowanych ryb i minimalizowanie ryzyka przenoszenia się 

chorób. 
5. Zasada 5: Korzystanie z zasobów w sposób efektywny i odpowiedzialny dla środowiska. 
6. Zasada 6: Odpowiedzialność społeczna. 
7. Zasada 7: Wymagania dla dostawców narybku i ikry. 

Część III: Wdrożenie wymagań ASC Freshwater Trout Standard v.1.2 w gospodarstwie rybackim. 

1. Jak spełnić w praktyce wymagania ASC?  
2. Zasoby gospodarstwa wymagane do skutecznego wdrożenia wymagań standardu. 
3. Informatyczny system zarządzania hodowlą TroutFarm, w kontekście wymagań ASC. 
4. Prezentacja metodologii wdrożenia i omówienie poszczególnych etapów prac wdrożeniowych.  
5. Prezentacja jednostki certyfikującej Control Union. Omówienie etapów procesu certyfikacji ASC 

oraz wniosku o certyfikację ASC (Control Union). 
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DANE GOSPODARSTWA ZGŁASZAJĄCEGO PRACOWNIKA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU 
                                          

                                          

Pełna nazwa gospodarstwa / przedsiębiorstwa  

 

NIP                

DANE TELEADRESOWE 

                                          

Ulica                        Nr domu           Nr lokalu 

  -                                        

Kod pocztowy                   Miejscowość            Województwo 

                                          

Adres poczty elektronicznej (e-mail) 

DANE OSOBY WYZNACZONEJ DO KONTAKTU 

                                          

Imię                     Nazwisko 

                                          

Telefon komórkowy           Adres poczty elektronicznej (e-mail) 

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY PRO FORMA 

(proszę wypełnić w przypadku gdy dane podane powyżej są inne) 
 

                                          

                                          

                                          

                                          

CENA ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU: 1100,00 PLN brutto / osobę (894,31 PLN netto + 23% VAT). 

RABATY: 

 przy zgłoszeniu 2 osób – 5% rabatu, cena: 1045,00 PLN brutto / osobę (849,59 PLN netto + 23% VAT),  
 przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 10% rabatu, cena 990,00 PLN brutto / osobę (804,88 PLN netto + 23% VAT). 

LICZBA OSÓB ZGŁASZANYCH DO UDZIAŁU W SZKOLENIU: ________  

UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE ZGŁASZAJĄCEGO: 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
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WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: 

1. Zgłoszenie uczestników i rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje poprzez przesłanie czytelnie wypełnionego, najlepiej 
wielkimi literami, podpisanego i opieczętowanego pieczęcią firmową, przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu 
zgłaszającego uczestników na szkolenie (Właściciela, Prezesa), skanu lub obrazu wypełnionego formularza Zgłoszenia 
uczestnictwa w szkoleniu (strony od 1 do 3) na e-mail: szkolenia@edaconsulting.eu 

2. Niniejszy formularz Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest zobowiązaniem podmiotu zgłaszającego, do zapłaty za 
szkolenie. 

3. Po otrzymaniu Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu otrzymają Państwo drogą mailową, na wskazany w nim adres e-mail, 
potwierdzenie rezerwacji wymaganej liczby miejsc na szkoleniu wraz z fakturą proforma w wersji elektronicznej, którą należy 
opłacić we wskazanej w niej kwocie i terminie, na rachunek bankowy EDA Consulting Konrad Błasiński:  
mBank: 50 1140 2004 0000 3102 3060 9542 wpisując w tytule przelewu: Szkolenie ASC 05.02.2020 lub nr opłacanej 
faktury proforma. 

4. Opłata za szkolenie obejmuje: koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy ciągły, obiad 
oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie zaświadczenia. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu 
uczestników szkolenia. 

5. Brak wniesienia opłaty za szkolenie, w terminie wskazanym w przesłanej fakturze proforma, powoduje anulowanie rezerwacji 
miejsca na szkolenie. 

6. Po opłaceniu faktury proforma za udział w szkoleniu, otrzymają Państwo, na e-mail podany w Zgłoszeniu uczestnictwa 
w szkoleniu, potwierdzenie terminu szkolenia oraz rezerwacji opłaconej ilości miejsc, wraz z elektroniczną wersją 
faktury VAT. 

7. EDA Consulting zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia na 7 dni przed jego rozpoczęciem, jak również do jego 
całkowitego odwołania z przyczyn od siebie niezależnych lub przyczyn opisanych poniżej w pkt 8, przy całkowitym zwrocie 
podmiotom zgłaszającym uczestników wniesionej wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu. 

8. EDA Consulting zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zbierze się minimalna grupa 
szkoleniowa, która wynosi 10 osób. 

9. Podmiot zgłaszający ma prawo całkowicie zrezygnować z udziału w szkoleniu, na poniższych zasadach: 
 rezygnacja w terminie do 21 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – 100 % zwrotu płatności za szkolenie, 
 rezygnacja w terminie od 14 do 7 dni przed dniem rozpoczęciem szkolenia – 50 % zwrotu płatności za szkolenie, 
 rezygnacja w terminie krótszym, jak 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia – 0 % zwrotu płatności za szkolenie. 

10. Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń 
oferowanych przez EDA Consulting Konrad Błasiński, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa autorskiego. 

11. Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, 
którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas 
szkoleń i nie może ich dalej rozpowszechniać bez poinformowania i uzyskania odpowiedniej zgody EDA Consulting Konrad 
Błasiński. 

12. Wysłanie Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków uczestnictwa oraz 
upoważnia EDA Consulting Konrad Błasiński do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną 
ze strony podmiotu zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu 
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. 

* Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi Warunkami uczestnictwa w szkoleniu i oświadczam, iż akceptuję ich treść. 

* Oświadczam, że zapoznałem/am** się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (pełen 
tekst poniżej), zawartych w niniejszym Zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (zwanego dalej: RODO). 

* Wyrażam zgodę na kontakt ze strony Administratora danych osobowych, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego, na dane 
podane w niniejszym Zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w niniejszym Zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu przez Administratora 
danych w celach marketingowych i reklamowych. 

 

* pole wymagane 

** niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (zwanego dalej: RODO) – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od 
dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych 
osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO. informujemy, że: 

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu, 
obejmujących: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie szkolenia oraz danych 
firmowych podmiotu zgłaszającego, jest EDA Consulting Konrad Błasiński z siedzibą w Gdańsku przy ul. Olimpijskiej 6/5,  
80-180 Gdańsk, e-mail: biuro@edaconsulting.eu 

2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez Administratora danych podanych w niniejszym Zgłoszeniu uczestnictwa 
w szkoleniu, mogą Państwo kierować do Administratora w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@edaconsulting.eu 
lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany powyżej, w pkt 1. 

3. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu: 
 wykonania przez EDA Consulting Konrad Błasiński zawartej umowy na realizację szkolenia, którego dotyczy Zgłoszenie 

uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna RODO: art. 6 ust. 1 lit. b)), 
  wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na Administratorze danych, w związku z koniecznością 

przechowywania dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa podatkowego 
(podstawa prawna RODO: art. 6 ust. 1 lit. c)), 

 dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora (podstawa prawna RODO: art. 6 ust. 1 lit. f)), 
 marketingu i promocji usług szkoleniowych, konsultingowych i audytowych świadczonych przez EDA Consulting Konrad 

Błasiński (podstawa prawna RODO: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f)). 
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych 

w pkt 3: 
 w związku z realizacją zawartej umowy na realizację szkolenia, którego dotyczy Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, 

do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń, 

 w związku z marketingiem i promocją usług szkoleniowych, konsultingowych i audytowych świadczonych przez 
EDA Consulting Konrad Błasiński, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. 

5. Odbiorcami Państwa danych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora danych, którzy w celu wykonania 
swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp oraz podmioty, którym Administrator powierzył 
przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy, np. biuro rachunkowe. 

6. Na zasadach i warunkach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw, 
należy skontaktować się z Administratorem danych wskazanym w pkt 1. 

7. Jeżeli uznają Państwo, że podane przez Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO, mają Państwo prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na realizację szkolenia, którego 
dotyczy Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, czyli udziału w szkoleniu. Podanie 
danych ma charakter dobrowolny, a konsekwencją niepodania wymaganych danych, będzie brak możliwości zawarcia 
i realizacji umowy, a tym samym wzięcia udziału w szkoleniu. 

9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane. 

Przyjmuję i akceptuję wszystkie powyższe warunki 

 

...............................    .............................................................................................. 
   Data wypełnienia                  Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 

              podmiotu i zgłoszenia uczestników na szkolenie 
  

 
 
 
 
......................................................... 
         Pieczęć firmowa 


