
 
Potwierdzenie uczestnictwa w seminarium: 

Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków. 

Przegląd wybranych technologii chemicznych” 
Jastarnia, Gdynia  25 - 27 Września 2019 

 
 
Imię i nazwisko: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nazwa i adres firmy (płatnika): 
 
 
 

 
Stanowisko: 
 
_______________________________________________________________________________  
 
 

 
Telefon:                                           e-mail (uczestnika seminarium):  
_________________________________________________________________________________  

□ koszt seminarium w pokoju dwuosobowym     1300,81 zł netto /1600,00 zł brutto 

□ koszt seminarium w pokoju jednoosobowym                 1585,37 zł netto /1950,00 zł brutto 
 

 
� 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 
(25/26 i 26/27.09) w hotelu Dom Zdrojowy w Jastarni 
  

� Ilość pokoi 1 os. ograniczona! 
 

� Opłatę za uczestnictwo w seminarium prosimy o wpłacenie w terminie do 30 sierpnia 2019r. 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 24 września, jak również uczestnictwa w seminarium w 

wybranym dniu.  
 

 Dla osób podróżujących pociągiem do dworca PKP Gdynia Główna 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 16 sierpnia 2019 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 

                                                                          
 
 

 
 
 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kemipol Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6; 72-010 Police 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat  
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi 

 
Kemipol Sp. z o.o. 


