.....................................................
(miejscowość i data)

ZGŁOSZENIE NA IX KONFERENCJĘ TECHNICZNĄ
„Nowy Model Energetyki”
23-25 listopada 2021
Kazimierz Dolny (stacjonarnie i on-line)
Nr zamówienia: …………………………………………………………….
Koszt uczestnictwa w konferencji ONLINE: 700 zł netto za osobę
Koszt obejmuje: udział w Konferencji - online, materiały konf. - wersja elektroniczna, prezentacje udostępnione przez
prelegentów, dostęp do nagrania po Konferencji
Osoba uczestnicząca :
.................................................................................................................................................................
drukowanymi literami imię, nazwisko / stanowisko
.................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail osoby uczestniczącej
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
UWAGA: konieczne jest podanie adresu e-mali osoby uczestniczącej. Na podany adres przesłany zostanie
link z dostępem do transmisji z konferencji.

Osoba kontaktowa:
Imię i nazwisko:

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

e-mail: .......................................................................................................................................................
tel.: ..............................................................
(na podany e-mail przesłane zostanie potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji)

Do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23%

..............................................
(pieczęć firmowa)

…...............................................................................
(zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w Konferencji
https://konferencje.nowa-energia.com.pl/energetyka/2021/
- podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Nr NIP: ....................................................
***
Organizator: Wydawnictwo „Nowa Energia”, www.nowa-energia.com.pl
Biuro: tel. 32 777 43 35, energetyka@nowa-energia.com.pl

Szanowni Państwo,
25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
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. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.
W świetle powyższego informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma D. Kubek i M. Marchwiak - Nowa Energia spółka
cywilna z siedzibą w Raciborzu (ul. Wesoła 23, 47-400 Racibórz).
Kontakt z administratorem możliwy jest pod numerem telefonu 32 777 43 35 lub
mailem: dane.osobowe@nowa-energia.com.pl
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Nową Energię w celach:
a.
organizacji konferencji, seminariów i spotkań branżowych
b.
wydawniczych dwumiesięcznika „Nowa Energia”
c.
prowadzenia wortalu www.nowa-energia.com.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
a.
zgoda wyrażona przez Panią/Pana;
b.
niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa
w konferencji/szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c.
prawnie uzasadniony interes realizowany przez Nową Energię (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), tj. nawiązanie i zachowanie relacji biznesowych, informowanie o realizowanych
przez nas projektach konferencji i seminariów, jak i również w celach marketingowych.
3. Dane osobowe mogą być udostępnione:
a.
podmiotom świadczącym na rzecz Nowej Energii usług informatycznych;
b.
podmiotom świadczącym na rzecz Nowej Energii usług kadrowo-księgowo-prawnych;
4. Przechowujemy takie dane jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko służbowe, numer
telefonu, adres firmowy oraz adres e-mail.
5. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy
dotyczącej uczestnictwa w konferencji łączącej Panią/Pana z Nową Energią lub w przypadku,
gdy umowa nie jest zawierana w terminie 10 lat od dnia zakończenia konferencji/szkolenia;
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Nowej Energii jako administratora: dostępu do podanych
przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
oraz przeniesienia danych;
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Panią/Pana
danych osobowych;
8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencjach/seminariach;
w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwy będzie udział w konferencjach
/ seminariach.

