XIV Konferencja Naukowo-Techniczna
„KOTŁY MAŁEJ MOCY ZASILANE PALIWEM STAŁYM”
organizowana w Centrum Targowo – Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu
w dniu 22 marca 2019 r.
Organizatorzy:

ZGŁOSZENIE - UMOWA uczestnictwa *
Miejsce: Expo Silesia, ul. Braci Mieroszewskich 124; 41-219 Sosnowiec
Termin: 22 marca 2019 r. (piątek)
Dane osobowe uczestnika Konferencji reprezentujących Firmę (imię i nazwisko; e-mail; tel. komórkowy)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób, prosimy o przygotowanie oddzielnej listy dołączonej
do niniejszego zgłoszenia.
Dane do faktury firmy zgłaszającej:
Nazwa firmy ……………………………………………………………………………………………………………… NIP ……………………………
Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zamawiam uczestnictwo w Konferencji wg poniższej taryfy
□ Cena (za 1 osobę), rejestracja do 19.03.2019 – 200 PLN + 23% VAT
Cena obejmuje:
- udział w Konferencji
- przerwy kawowe oraz lunch
Proszę wpisać wartość zamówienia do
wystawienia faktury VAT: (cena x ilość osób) + 23% VAT
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji „KOTŁY MAŁEJ MOCY ZASILANE PALIWEM STAŁYM” jest przesłanie najpóźniej do dnia
19 marca 2019 r. niniejszego zgłoszenia na adres email: joanna.tomczyk@exposilesia.pl i pocztą (na wskazany w stopce adres)
oraz dokonanie wpłaty na poniższe konto: Santander Bank Polska S.A. o/Kielce, nr 30 1500 1458 1214 5004 7965 0000 z
dopiskiem „EkoCiepło”. W przypadku braku wpłaty na konto do dnia 19.03.2019 lub udokumentowanej przez bank kopii
przelewu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do anulowania niniejszego zgłoszenia. W przypadku rezygnacji z udziału w
Konferencji zgłoszonej w terminie późniejszym aniżeli 14 dni przed rozpoczęciem Konferencji zobowiązuje Uczestnika do
poniesienia całości kosztów wynikających ze zgłoszenia.

□ Akceptuję warunki konferencji /pole do wypełnienia obowiązkowe/
□ Zostałem poinformowany o przetwarzaniu danych osobowych przez Expo Silesia sp. z o.o./pole do wypełnienia
obowiązkowe/

Expo Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000252032,
będącą czynnym podatnikiem podatku VAT, zarejestrowaną pod numerem NIP 9591726258, REGON 260077082,
kapitał zakładowy w kwocie 1.227.000 PLN
Osoba do bezpośredniego kontaktu: Joanna Tomczyk
tel. 32 788 75 11; tel. kom. 510 030 324; mail: joanna.tomczyk@exposilesia.pl

ZGODY OBLIGATORYJNE
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul.
Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec dla potrzeb niezbędnych do udziału w Konferencji.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (KRS:
0000138095) z siedzibą w Zabrzu ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze dla potrzeb niezbędnych do udziału w Konferencji.
ZGODY FAKULTATYWNE

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul.
Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec w celach marketingowych tj. informowania mnie o przyszłych wystawach,
konferencjach, kongresach i innych organizowanych przez Expo Silesia sp. z o. o. wydarzeniach. Przyjmuję do wiadomości,
że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwili.
□ Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Expo Silesia sp. z o.o. w chwili obecnej i w przyszłości informacji handlowych
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną) oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo
telekomunikacyjne), w szczególności w celach reklamowych i marketingowych dotyczących wystaw, konferencji,
kongresów i innych organizowanych przez Expo Silesia sp. z o.o. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest
dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwili.

……………………
Data

…………………………
Pieczątka firmowa

………………………
Podpis prawnie wiążący

*zgłoszenie uczestnictwa dotyczy jednego uczestnika konferencji

Expo Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000252032,
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ EXPO SILESIA sp. z o.o.
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma Expo Silesia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, ul. Braci
Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec przetwarza dane osobowe z rejestracji na Konferencję Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.
Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie”) mają charakter danych
osobowych.
W związku z powyższym uprzejmie informujemy Państwa, że:
1.

Administratorem Państwa danych jest: Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124,
41-219 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000252032,
NIP 9591726258, kapitał zakładowy: 1.227.000 PLN, adres e-mail: exposilesia@exposilesia.pl.

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia, tj. w oparciu o zgodę
wyrażoną na przetwarzanie danych osobowych.

3.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do udziału w Konferencji oraz marketingu produktów i
usług świadczonych przez Administratora.

4.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały podane przy rejestracji.

5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
- podmioty z którymi Expo Silesia sp. z o.o. współpracuje na potrzeby prowadzenia działalności i świadczenia usług, np.
podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, analityczne,
- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przez Expo Silesia sp. z o.o. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Spółki.

7.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora
dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania
od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, przenoszenia
Pani/Pana danych osobowych, cofnięcia zgody w każdym czasie.

8.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: Kontakt e-mailowy pod adresem: exposilesia@exposilesia.pl Kontakt
pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec.

10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
12. Podanie danych do konkursu jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwia udział w konkursie.
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