KARTA ZGŁOSZENIA
Konferencja Wodo-Trendy 2018
Ustroń, 25-26 października 2018 roku (czwartek, piątek)

Dane
Uczestnika

Dane do
wystawienia
Faktury VAT

DODATKOWE:

Imię/ Imiona:

Nazwisko:

Tytuł/ Stopień naukowy:

Stanowisko:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Pełna nazwa firmy wymagana na fakturze (Nabywca/ Płatnik):
Ulica:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Województwo:

NIP: (proszę podać NIP z kreskami)

(np. życzenie wystawienia faktury proforma, adres, na który ma zostać wysłana faktura jeśli jest inny jw.)
(proszę o wpisanie danych kontaktowych do osoby – adres email, do której należy wysłać FV)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WYŻYWIENIE

Nocleg

Proszę zaznaczyć rodzaj wybranego wyżywienia
Mięsne

Wegetariańskie

⃣

⃣

Proszę zaznaczyć rodzaj wybranego pokoju (lub brak potrzeby noclegu). W przypadku wyboru pokoju dwuosobowego,
prosimy o wskazanie imienia i nazwiska osoby, z którą pokój będzie dzielony. Przypominamy, że ta osoba również
powinna wnieść opłatę za udział w konferencji i nocleg w pokoju dwuosobowym.
pokój 1-osobowy

pokój 2-osobowy

brak noclegu
(tylko udział i wyżywienie)

………………………………………………………………….

⃣

⃣
………………………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby dzielącej pokój

ZGŁOSZENIA:
1. UCZESTNICY. Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać:
- wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową
- klauzulę informacyjną
- potwierdzenie zapłaty
jako skany na adres konferencja@wodo-trendy.pl lub pocztą na adres VIS Media sp. z o.o. ul. Konarskiego 18 c 44-100
Gliwice. Jeśli dotyczy, prosimy o dołączenie Oświadczenie o zwolnieniu z VAT. Ostateczna data przesłania zgłoszeń
upływa 30.09.2018 r. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
2. REZYGNACJĘ z udziału w Konferencji prosimy zgłaszać pisemnie (wysyłając informację mailem na adres konferencja@wodo-trendy.pl) i potwierdzić telefonicznie pod numerem telefonu 509 840 106. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału po 30.09.2018 r. opłata nie będzie zwracana.
3. OPŁATY. Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju zamówionego pokoju (lub braku noclegu) i przedstawia je
poniższa tabela:
WYSOKOŚĆ OPŁATY KONFERENCYJNEJ
Brak noclegu
Pokój 2-osobowy
Pokój 1-osobowy

640 zł brutto (520,33 zł netto)
890 zł brutto (723,58 zł netto)
990 zł brutto (804,88zł netto)

Opłatę konferencyjną, która obejmuje udział w Konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie oraz nocleg (jeśli wybrano), należy przelać na konto Organizatora Technicznego: VIS Media Sp. z o.o., nr rachunku bankowego: Alior Bank 14 2490
0005 0000 4520 5156 0796, ul. Dolnych Wałów 13a/4 44-100 Gliwice, wraz z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska osoby, nazwy firmy, której opłata dotyczy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na terenie hotelu wyrządzone przez Uczestnika Konferencji. W przypadku uzasadnionych roszczeń finansowych ze strony hotelu, w którym odbędzie się Konferencja, spowodowanych zniszczeniami poczynionymi przez Uczestnika, Organizator będzie dochodził od pracodawcy Uczestnika zadośćuczynienia.
Ponadto wszelkie dodatkowe koszty jak zabiegi w hotelowym spa, korzystanie z barku w pokoju hotelowym czy napoje oraz
wyżywienie zamawiane bez wiedzy Organizatora technicznego nie wchodzą w skład oferty udziału w Konferencji i muszą
być opłacone przez Uczestnika Konferencji przed jego wyjazdem z hotelu.

4. DANE KONTAKTOWE.
• Dokumenty zgłoszeniowe należy kierować na adres do korespondencji: potwierdzenie zapłaty jako skan na adres
konferencja@wodo-trendy.pl lub pocztą na adres VIS Media sp. z o.o. ul. Konarskiego 18 c 44-100 Gliwice, nr tel.
509 840 106
• Sprawy organizacyjne: Barbara Kaźmierczak, e-mail: konferencja@wodo-trendy.pl, tel.: 509 840 106

Uczestnik Konferencji Wodo-Trendy jest zobowiązany do uzupełnienia Klauzuli informacyjnej.

Upoważniam VIS Media Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT za udział w Konferencji bez podpisu odbiorcy. Nasza firma jest
płatnikiem podatku od towaru i usług VAT.

_______________________, dn. ____________

__________________________________
(podpis i pieczęć uczestnika /
osoby zgłaszającej uczestnika)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VIS Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dolnych Wałów 13a/4 44100 Gliwice.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konferencji Wodo-Trendy.
3. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1), 3) oraz 5) ustawy z Rozporządzeniem (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.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych lub
cofnięcia zgody na przetwarzania danych.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
narusza obowiązujące przepisy prawne.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także
informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VIS Media Sp. z o.o. w celach marketingowych, zgodnie
z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

⃣ TAK

⃣ NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej do mnie przez VIS Media Sp. z o.o. za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.)

⃣ TAK

⃣ NIE

__________________________________
(podpis i pieczęć Uczestnika)

