SPOTKANIE WIGILIJNO-NOWOROCZNE 2018
13 grudnia 2018 (czwartek) godz. 18:00
Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Sala Bałtyk

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń mailem: sekretariat@igeos.pl do dnia 7.12.2018 r.

ZGŁASZAM UDZIAŁ następujących osób:
1. ............................................................................... funkcja .........................................................
2. ............................................................................... funkcja .........................................................
3. ............................................................................... funkcja .........................................................
ZGŁASZAJĄCY:
Pełna nazwa ........................................................................................................................................
Adres ...................................................................................................................................................
Tel. ..............................................................

NIP ................……………………...………………

E-mail ................................................................................................................................................
ADRES DO WYSŁANIA FAKTURY:
Nazwa .................................................................................................................................................
Adres ..................................................................................................................................................
INFORMACJA O NOCLEGU:
Organizator nie zapewnia noclegu uczestnikom spotkania.

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY W SPOTKANIU WIGILIJNO - NOWOROCZNYM:
- 389 PLN + 23% VAT – firma zrzeszona w IGEOS (478,47 brutto)
- 589 PLN + 23% VAT – firma niezrzeszona w IGEOS (724,47 brutto)
PŁATNOŚĆ:
Należność za uczestnictwo w spotkaniu w wysokości brutto: …………………..…… PLN prosimy wpłacić na
konto Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska w terminie do 10.12.2018.
Volkswagen Bank Polska S.A. Warszawa
nr konta: 44 2130 0004 2001 0279 1192 0001
z zaznaczeniem: Wigilia 2018, imię i nazwisko uczestnika
1.
2.
3.
4.

5.

Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaceniu należności Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa.
Zobowiązuję się do poniesienia pełnej opłaty za uczestnictwo w przypadku rezygnacji uczestnika (wyłącznie forma pisemna)
z udziału w spotkaniu po 7.12.2018.
Upoważniam Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska do wystawienia faktury VAT bez podpisu nabywcy usługi.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Izbę Gospodarczą
Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOS) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa w celu realizacji
uczestnictwa (w tym w celu rozliczeń udziału) w spotkaniu. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być
w każdej chwili cofnięta.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w przez Izbę
Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOS) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa
w celu otrzymywania informacji o organizowanych w przyszłości konferencjach , szkoleniach czy warsztatach
prowadzonych przez IGEOS. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska z siedzibą przy
ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa, tel: 22 621 65 72, adres e-mail sekretariat@igeos.pl
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane przez IGEOS w celach:
a.
organizacji szkoleń
b.
organizacji konferencji, warsztatów
c.
realizacji celów statutowych IGEOS
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
a.
zgoda wyrażona przez Panią/Pana
b.
koniczność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w konferencji/szkoleni u (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO)
c.
prawnie uzasadniony interes realizowany przez IGEOS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Okres przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej uczestnictwa
w szkoleniu/konferencji łączącej Panią/Pana z IGEOS lub w przypadku, gdy nie zawarto umowy przez 10 lat od dnia
zakończenia konferencji/szkolenia
Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępnione:
a.
podmiotom świadczącym na rzecz IGEOS usługi informatyczne
b.
podmiotom świadczącym na rzecz IGEOS usługi kadrowo-księgowe i prawne
Prawa osoby, której dane dotyczą
1.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od IGEOS jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.
2.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych.
3.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
4.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji/szkoleniu; w przypadku niepodania danych osobowych
niemożliwe będzie uczestniczenie w konferencji/szkoleniu.

data zgłoszenia

podpis
firmę

osoby

reprezentującej

pieczęć firmy

Informacje: Mariola Sadowska, tel. 22/ 621 65 72, e-mail: sekretariat@igeos.pl

