KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

TRANSFORMATORY W EKSPLOATACJI
08 - 10 Maj 2019r. HOTEL GRAND LUBICZ - Ustka

KARTA ZGŁOSZENIA
UCZESTNIK
Imię :

………………………………………………………………………………………………….

Nazwisko :

………………………………………………………………………………………………….

Stanowisko : ....................................................................................

Firma :
Kontakt :
Tel.:

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………………………………
ulica : ………………………………………………………………………………………………
kod pocztowy : .................... poczta: ..................................

ZGŁASZAJĄCY
Nazwa:

………………………………………………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………………………………………..

NIP :

……………………………………..

Telefon :

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

e-mail :

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

Dane do faktury (tylko w przypadku, gdy są różne od podanych powyżej) :
Opłatę za udział w Konferencji z dopiskiem „Konferencja 2019” wpłacimy na konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr rach. 76 1050 1230 1000 0023 0022 4611
ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o., ul. Lotników 9, 41-949 Piekary Śląskie
zakwaterowanie w pok. 2 os. w wysokości 2190,00 zł + 23% VAT *
zakwaterowanie w pok. 1 os. w wysokości 2690,00 zł + 23% VAT *
*zaznaczyć wybraną opcję

..............................
pieczęć firmowa

..........................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

ZGŁOSZENIA PROSIMY NADSYŁAĆ DO DNIA 30.04.2019
OPŁATĘ ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI PROSIMY WNOSIĆ DO DNIA 04.05.2019
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres email: konferencja@energo-complex.pl
Informacji dotyczących Konferencji udziela Wojciech Leśniak, tel. (+48 32 ) 775 67 06 ; (+48) 607 691 319
Informacje dostępne są również na stronie internetowej : www.energo-complex.pl, www.obre.pl
INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA ODWROCIE STRONY

Szanowni Uczestnicy,
W związku z organizowaną przez Energo-Complex Sp. z o.o. konferencją
„Transformatory w Eksploatacji 2019” w dniach 8-10 maja 2019 r., niniejszym
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Energo-Complex
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lotników 9, 41-949 Piekary Śląskie, tel. 32 775 67 00, adres email: info@energo-complex.pl,
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla
prawidłowej organizacji konferencji, w tym do rezerwacji zakwaterowania Pani/Pana w
hotelu oraz otrzymywania przez Panią/Pana informacji organizacyjnych (zaproszenia na
organizowaną konferencję) drogą elektroniczną.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 pkt. B i f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie, w dowolnych momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub
ograniczeniem.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia wskazanej powyżej
konferencji, a w przypadku wysyłki informacji handlowych (organizacja kolejnej edycji
konferencji) do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich otrzymywanie.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zaangażowane w organizację
konferencji.

