V Międzynarodowa Konferencja
NOWOCZESNE KIERUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAR OWEJ
TABORU SZYNOWEGO
10-11 maja 2022r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WYSTAWCY / SPONSORA
DANE WYSTWCY
UWAGA: Faktura będzie wystawiona na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty.
Nie wystawiamy faktur pro-forma.

Nazwisko i imię osoby
zgłaszającej
Dokładna nazwa instytucji
lub Nazwisko i imię
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

NIP

Nr domu

Nr lokalu

ADRES DO WYSYŁKI JEŻELI INNY NIŻ NA FAKTURZE

Dokładna nazwa instytucji
lub Nazwisko i imię
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

NIP

Nr domu

Nr lokalu

Faktura

Odbiór w rejestracji na Konferencji

Korespondencyjnie

Numer / nazwa Pakietu*
* I – Platinum, II – Gold, III – Silver, IV – Brown
Osoby bezpłatnie w
ramach Pakietów
Platinum i Gold

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Dział

Pakiet I – 2 os.
Pakiet II – 1 os.

Płatność:

Należność zobowiązuję się przekazać przelewem
na rachunek bankowy:
BNP Paribas Bank Polska S.A.

PL 04 1750 0009 0000 0000 0191 8877
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą elektroniczną, e-mail: fire.conference@ikolej.pl lub faxem
+48 22 610 75 97, albo pocztą tradycyjną na adres: Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50,
04-275 Warszawa.

…………………………………….
Czytelny podpis zgłaszającego

………………………………………….
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Dokonując zgłoszenia udziału w konferencji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, podanych w karcie zgłoszenia, zgodnie z Rozporządzeniem 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L z 4 maja
2016 r. nr 119), w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji: „Nowoczesne Kierunki Ochrony
Przeciwpożarowej Taboru Szynowego”

 Wyrażam zgodę *)
 Nie wyrażam zgody *)

na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego
w postaci fotografii, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1191 z późn. zm.), w celach informacyjnych i promocyjnych związanych
z realizacją i przebiegiem konferencji, poprzez rozpowszechnianie go
za pośrednictwem strony internetowej Organizatora i jego profili w
mediach społecznościowych oraz we wszystkich innych materiałach
informacyjnych, publikacjach, w tym czasopismach wydawanych przez
Organizatora.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną „Informacja o przetwarzaniu przez
Instytut Kolejnictwa danych osobowych osób fizycznych otrzymanych od uczestników seminariów i
konferencji”, zamieszczoną na stronie http://www.ikolej.pl/rodo, dotyczącą przetwarzania danych
osobowych przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie.

....................................................................................

(Data i czytelny podpis uczestnika konferencji)

*) Zaznaczyć właściwe

