Potwierdzenie uczestnictwa w seminarium:

„Optymalizacja procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.
Aplikacje w zakładach komunalnych i przemysłowych”
Arłamów 19 - 21 Września 2018
Imię i nazwisko:
_________________________________________________________________________________
Nazwa i adres firmy (płatnika):

Stanowisko
_______________________________________________________________________________
Telefon, fax:
e-mail (uczestnika seminarium):
_________________________________________________________________________________

□ koszt seminarium w pokoju dwuosobowym
□ koszt seminarium w pokoju jednoosobowym

1300,81 zł netto /1600,00 zł brutto
1585,37 zł netto /1950,00 zł brutto

W przypadku przyjazdu samochodem prosimy o podanie numeru rejestracyjnego pojazdu (gwarantujemy bezpłatny
parking zewnętrzny przy hotelu):
………………………………………………………………………………………………………..
•

Upoważniamy firmę Kemipol do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Przedsiębiorstwo nasze jest płatnikiem VAT. Nasz nr
NIP……………………………………………………..

•

Cena obejmuje: udział w seminarium, materiały konferencyjne, zwiedzanie obiektów wodno-ściekowych, zakwaterowanie – 2 noclegi
(19/20 i 20/21.09) w hotelu Arłamów

•

Ilość pokoi 1 os. ograniczona !

•

Opłatę za uczestnictwo w seminarium prosimy o wpłacenie w terminie do 30 sierpnia 2018r. na konto Kemipol sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6,
72-010 Police nr konta: BRE Bank S.A. o/Szczecin 65 1140 1137 0000 3093 5700 1001

➢

Istnieje możliwość rezerwacji miejsca w hotelu od dnia 18 września jak również uczestnictwa w seminarium w
wybranym dniu.
Dla osób podróżujących pociągiem do dworca PKP Przemyśl Główny zostanie zorganizowany transfer do hotelu.

➢

W obu przypadkach prosimy o kontakt z Joanną Witaszek.

Pieczątka firmy: ________________________________ NIP ________________________________
_________________
Miejscowość

_______________
Data

________________________
Pieczęć i podpis

Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać w terminie do 14 sierpnia 2018 pocztą elektroniczną na
adres :

jwitaszek@kemipol.com.pl

Wszelkich informacji dodatkowych udziela:

Joanna Witaszek

tel. + 48 784 446 515

lub

+48 91 317 32 20

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu
(Rozporządzenie).
W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli
przetwarzane będą zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów:
• W celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu i będą przetwarzane przez okres 6 lat od momentu, w którym operacje,
transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione i od ustania wszelkich
gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia;
• Przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych w celu tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne;
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia.
W przypadku przedstawicieli dostawców, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od dostawców, których reprezentują lub z
publicznie dostępnych źródeł.
Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby korzystania z Państwa produktów i
usług lub na potrzeby korzystania z produktów i usług dostawców, których jesteście Państwo przedstawicielami, np. podmiotom
wykonującym usługi hotelowe, pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.
Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
• Dostępu do treści swoich danych;
• Sprostowania, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania danych;
• Przenoszenia danych;
• Wniesienia sprzeciwu;
• Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jego cofnięciem;
Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Powyższe informacje mają zastosowanie także do wszystkich przedstawicieli naszych dostawców, dlatego uprzejmie prosimy o
ich dystrybucję do tychże osób.
Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia
25 maja 2018.

Kemipol Sp. z o.o.

