XXIV Konferencja

Trendy Ekorozwoju
w Przemyśle Chemicznym
13-15 października 2021
Hotel Mercure Kasprowy
Zakopane

Zielony Ład - wyzwania, zagrożenia
i szanse dla sektora chemicznego.
KARTA ZGŁOSZENIA
Nazwa i dokładny adres instytucji zgłaszającej:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Telefon: ................................................................... E-mail: ....................................................................................................
Dane osób zgłaszanych do udziału w konferencji:
Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Adres email

Podpis*

Kartę zgłoszeniową prosimy odesłać najpóźniej do 25 września 2021 roku
faksem na nr 14 637 25 33 lub pocztą e-mail: elzbieta.szczeklik@grupaazoty.com
Należność z tytułu uczestnictwa w konferencji:
w pokoju dwuosobowym:
(1.550,00 zł + 23% VAT) x ................... (ilość osób) = ............................... zł
w pokoju jednoosobowym:
(1.800,00 zł + 23% VAT) x ................... (ilość osób) = ............................... zł
prezentacja Firmy: ……………………………… zł netto (kwota i zakres uzgodnione z organizatorami)
Ogółem kwotę ............................... zł przekazujemy przelewem na konto
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Tarnów,
ul. Kwiatkowskiego 18, 33-101 Tarnów, NIP: 873-10-07-788, REGON: 850335120,
PKO BP O/Tarnów S.A. 14 1020 4955 0000 7402 0066 2544

Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.
Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora/Prezesa

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z rejestracją i udziałem w konferencji.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszenia przez Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Tarnowie ul. Kwiatkowskiego 18, 33-101 Tarnów, w tym na zamieszczenie moich danych osobowych w materiałach i identyfikatorach konferencyjnych, zdjęciach,
stronach internetowych: www.trendyeko.pl, www.sitpchemtarnow.pl wyłącznie w celach związanych z realizacją konferencji. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu organizacji konferencji.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ust.1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Tarnów, 33-101 Tarnów ul. E. Kwiatkowskiego 18, tel. +48 14 637 28 65, e-mail: sekretariat@sitpchemtarnow.pl.
2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji XXIV edycji Konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyśle
Chemicznym.
3. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez nieograniczony okres czasu.
4. Przysługuje Pani /Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo do wniesienia sprzeciwu.
5. Jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/panu prawo
wniesienia skargi do Administratora.
6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do organizacji Konferencji Trendy Ekorozwoju
w Przemyśle Chemicznym.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/ Pana danych osobowych.
8. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi; składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/ Pana
szczególną sytuacją.

