www.technical-cleanliness-forum.com

Formularz zgłoszeniowy na I Międzynarodowe Forum Czystości Technicznej & EXPO

NAZWA:
DATA:
MIEJSCE :

I Międzynarodowe Forum Czystości Technicznej & EXPO
15-16.05.2019
Hotel Dębowiec www.hoteldebowiec.pl
al. Armii Krajowej 220
PL-43-316 Bielsko-Biała

Pakiet dla uczestnika jest oferowany zgodnie z Ogólnymi Warunkami Współpracy Parts4cleaning Sp. z o.o. (OWW).
Rejestrując się na forum uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zamieszczonymi
poniżej warunkami ochrony danych osobowych w Ogólnych Warunkach Współpracy Parts4cleaning Sp. z o.o. (OWW).
Pakiet dla uczestnika zawiera:
 udział we wszystkich panelach tematycznych podczas forum w dniach 15-16.05.2019
 tłumaczenie symultaniczne PL/EN w obie strony prezentacji prowadzonych na forum przez partnerów branżowych
 udział w dyskusji prowadzonej przez Klaster Silesia Automotive w dniu 15.05.2019
 rozmowy techniczne z partnerami branżowymi na EXPO
 obiady, serwis kawowy, uczestnictwo w kolacji w dniu 15.05.2019
 materiały dla uczestników
 certyfikat z odbycia szkolenia w zakresie tematycznym forum
 czasopisma fachowe wystawione przez partnerów medialnych
Cena za pakiet dla uczestnika wynosi 1.490 PLN netto
Ilość zgłaszanych uczestników:
Nazwa firmy:
Adres:
NIP:

Osoba do kontaktu:
Tel:
E-mail:

Parts4cleaning Sp. z o. o.
Al. Armii Krajowej 220/paw.1/109A 43-316 Bielsko-Biała
Prezes zarządu mgr inż. Maciej Płonka (MBA)
Kapitał zakładowy 50.000 PLN opłacony w całości
KRS: 0000764342 NIP: 5472209951 REGON: 382135280
Bank: ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
PL IBAN: 34 1050 1070 1000 0090 3167 5029
BIC: INGBPLPW

EUR IBAN: 12 1050 1070 1000 0090 3167 5037
BIC: INGBPLPW

www.technical-cleanliness-forum.com
OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY
UCZESTNICY
Uczestnicy forum rejestrują się poprzez formularz do rejestracji uczestników umieszczony na stronie forum www.technical-cleanlinessforum.com w zakładce rejestracja.
PROGRAM FORUM
Organizator forum zastrzega sobie zmiany dotyczące programu oraz prelegentów, które będą publikowane wyłącznie na stronie forum
www.technical-cleanliness-forum.com w zakładce agenda.
KOLACJA
W dniu 15.05.2019 wieczorem odbędzie się wspólna kolacja. Jeśli nie przewidują Państwo uczestnictwa, proszę o pilną informację zwrotną.
Osoby będące na diecie wegetariańskiej/ wegańskiej proszone są o poinformowanie o tym Organizatora najpóźniej do 10.05.2019 Podczas
kolacji nie obowiązuje strój wieczorowy.
ZMIANY UCZESTNIKÓW/PRELEGENTÓW
Zmiany dotyczące prelegentów lub dodatkowych uczestników mogą być dokonywane najpóźniej na 1 dzień roboczy przed forum.
NOCLEGI
Uczestnik forum ponosi koszty ewentualnych noclegów. Na pisemną prośbę, PARTS4CLEANING może pomóc w ich zorganizowaniu w
miejscu, w którym będzie się odbywać forum.
OCHRONA DANYCH
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: PARTS4CLEANING Sp. z o. o. z siedzibą Al. Armii Krajowej 220/paw.1/109A 43-316
Bielsko-Biała. Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować za pomocą adresu e-mail: info@parts4cleaning.eu
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres funkcjonowania naszej firmy, bądź do momentu wycofania zgody.
Pani/Pana dane osobowe, zostają pozyskane poprzez podanie ich podczas rejestracji na stronie I Międzynarodowego Forum Czystości
Technicznej & EXPO, (zwane dalej forum) www.technical-cleanliness-forum.com, w trakcie naszych rozmów telefonicznych, e-mailingowych
zapytań, z ankiet, których ewaluację robimy po zrealizowanym forum. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej
zgody przy rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce rejestracja na stronie www forum lub podczas rejestracji w biurze forum
podczas odbioru materiałów dla uczestników. Dane osobowe będziemy przekazywać tylko osobom upoważnionym przez nas, naszym
pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków.
Odbiorcami tych danych (bez możliwości dysponowania nimi) są również partnerzy branżowi naszego forum, którzy wspólnie z nami tworzą
forum.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz prawo do cofnięcia zgody. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez kontakt z Administratorem.

Serdecznie zapraszamy!
Twój zespół PARTS4CLEANING

Parts4cleaning Sp. z o. o.
Al. Armii Krajowej 220/paw.1/109A 43-316 Bielsko-Biała
Prezes zarządu mgr inż. Maciej Płonka (MBA)
Kapitał zakładowy 50.000 PLN opłacony w całości
KRS: 0000764342 NIP: 5472209951 REGON: 382135280
Bank: ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
PL IBAN: 34 1050 1070 1000 0090 3167 5029
BIC: INGBPLPW
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