ENERGAS 2022
Formularz zgłoszeniowy
VI Konferencja Techniczno-Naukowa ENERGAS
„Gazociągi wysokiego ciśnienia – nowe technologie, prace specjalistyczne
usługi i urządzenia infrastruktury sieci gazowej”

26 – 28 stycznia 2022r.
Kocierz Hotel & SPA, ul. Beskidzka 206, 34-120 Andrychów

NAZWA INSTYTUCJI
IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO
E-MAIL
NR TEL.
ZAKWATEROWANIE

*niepotrzebne skreślić

1890 zł netto - pokój dwuosobowy*
2190 zł netto - pokój jednoosobowy*

ENERGAS 2022
DANE DO FV (PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
PEŁNA NAZWA INSTYTUCJI
ULICA I NR
KOD I MIEJSCOWOŚĆ
NIP

ADRES DO WYSYŁKI FV

…………………………….

……………………………

……………………………………………….

Miejscowość:

Data:

Podpis:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji Energas 2022 jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia
uczestnictwa do 15.12.2021r. oraz dokonanie wpłaty na konto,: 03 1050 1344 1000 0090 8135 6355 ING Bank Śląski
(w PLN) lub lub ING 51 1050 1403 1000 0023 4572 9160 (w Euro) na podstawie otrzymanej FV Pro-Formy w przeciągu
14 dni od daty wystawienia.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konferencji dostępnego na stronie
www.konferencjaenergas.pl

ENERGAS 2022
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych
Szanowni Państwo,
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gascontrol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zwany dalej Administratorem; Administrator
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
•
imię i nazwisko;
•
miejsce zatrudnienia;
•
zajmowane stanowisko;
•
adres siedziby pracodawcy;
•
e-mail i nr telefonu;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wystawienia dokumentów księgowych, wpisania na listę uczestników VI edycji Konferencji
ENERGAS 2022, wykonania identyfikatora uczestnika, przesyłania informacji związanych z organizowaną konferencją i nie będą udostępniane
innym odbiorcom, poza danymi zawartymi na dokumentach księgowych.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda.
4. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w VI Konferencji Techniczno – Naukowej ENERGAS 2022
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
•
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,
•
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
•
przenoszenia danych,
•
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
•
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5. lat.

ZGODY
1.
2.
3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gascontrol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu
ul. Pszczyńska 60, w celu uczestnictwa w VI Konferencji Techniczno – Naukowej ENERGAS 2022
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie
dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania umieszczoną na stronie www.konferencjaenergas.pl

………………………………………………………..
Podpis uczestnika konferencji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES EMAILOWY: info@konferencjaenergas.pl

