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KARTAZGŁOSZENIA

I Konferencja Energopomiaru

Energetyczna transformacja w praktyce
18–20 maja 2022 r.
Zamek Janów Podlaski**** i online

Organizator:

„Energopomiar” Sp. z o.o., ul. gen. J. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice
Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000032279. NIP: 631-010-00-29. Kapitał zakładowy: 5 384 900 zł

Firma*

Ulica*

Kod*

Miejscowość*

NIP*

Data i miejscowość Podpis osoby upoważnionej Pieczęć firmowa

ORGANIZATOR:
Zakłady Pomiarowo–Badawcze Energetyki

„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

WARUNKI UCZESTNICTWA

s Noclegi tylko w pokojach jednoosobowych.
s Zgłoszenia uczestnictwa prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: konferencja@energopomiar.com do dnia 9 maja 2022 r.
s Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator prześle potwierdzenie jego przyjęcia oraz fakturę proforma, na podstawie której należy dokonać
wpłaty. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty i przesłana na adres wskazany przez Zgłaszającego.

Imię i nazwisko*

Nazwa firmy*

Stanowisko*

E-mail*
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Tel.

Imię*

Nazwisko*

E-mail*

Tel.*

(nazwa spółki i Oddział
– miejsce pracy)

Udział w konferencji w trybie stacjonarnym, w tym noclegi (2990 zł + 23% VAT)

Udział w konferencji w trybie online (990 zł + 23% VAT)

* Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa i zobowiązujemy się do zapłaty.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie uczestnictwa na potrzeby organizacji konferencji
„Energetyczna transformacja w praktyce” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz 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 (RODO).
* Pole wymagane
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Dane kontaktowe Organizatora

„Energopomiar” Sp. z o.o., ul. gen. J. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice
Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000032279. NIP: 631-010-00-29. Kapitał zakładowy: 5 384 900 zł

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy
ul. gen. J. Sowińskiego 3.

2. W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
iod@energopomiar.com.pl.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO):
s Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, jest wymagana do wzięcia
udziału w konferencji;

s prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora poprzez rozpowszechnienie wizerunku uczestników
konferencji w postaci zdjęć grupowych w celach informacyjnych i archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym
interesu.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji uczestnictwa w konferencji „Energetyczna transformacja
w praktyce”, komunikowania się w związku z organizacją konferencji, udokumentowania jej przebiegu, informowania o statutowej
działalności Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są
przetwarzane.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
7. Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać hotelowi, z którego usług uczestnicy konferencji będą korzystać i podmiotom

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody dla „Energopomiar” Sp. z o.o. na utrwalanie w formie fotografii i filmu oraz

rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.12.1994 r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1231 t.j.) poprzez umieszczanie fotografii/filmów na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz czasopismach
branżowych, przy czym rozpowszechnianie, o którym mowa powyżej nastąpi wyłącznie dla celów promocji działań
podejmowanych przez „Energopomiar” Sp. z o.o.

9. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych osoba,
której dane będą przetwarzane, ma prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania
(poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do
przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej
danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej, nie będą podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany i dane nie będą profilowane.
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