Biuro Zjazdu:
Biuro Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia
Inżynierów i Techników Sanitarnych
Ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
tel./fax +48 22 826 28 94
e-mail: biuro@zjazdgazownikow.pl
www.zjazdgazownikow.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
39. Zjazd Gazowników, Warszawa 14-15 marca 2019
Zgłaszamy:
uczestnictwo w Zjeździe: ............ (liczba uczestników)

Imię i nazwisko uczestnika

Stanowisko

Podpis*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
*oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacją dotyczącą zasad ochrony danych osobowych będącą
załącznikiem do Formularza zgłoszeniowego i stanowiącą wyciąg z Regulaminu Zjazdu.
Dane do faktury:
Firma: ............................................................................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
NIP: ...................................................................... Telefon: ...........................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................................................................................
............................................... dnia ............................

………………………………………………….
(pieczątka i podpis)

Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
(poprzez e-mail) do Biura Zjazdu oraz dokonanie wpłaty na podstawie faktury pro-forma wystawionej przez Organizatora Zjazdu w ciągu 7
dni od rejestracji Uczestnika/Uczestników z terminem płatności 14 dni, jednak nie później niż na 5 dni przed terminem Zjazdu.

Zał. Nr 1 do Formularza Zgłoszeniowego
Informacja dot. zasad ochrony danych osobowych stosowanych przez Organizatora 39. Zjazdu Gazowników
W związku z organizacją Wydarzenia jakim jest 39 Zjazd Gazowników (zwany dalej: „Zjazd”), uzyskaliśmy dostęp do
Pani/Pana danych osobowych. Szanując Pani/Pana prywatność, jak również dbając o to, aby wiedziała Pani/wiedział
Pan, kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to
ustalić.
Ochrona Danych Osobowych (§7 Regulaminu Zjazdu)
1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora
dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością Organizatora. Osoba,
która takiej zgody nie wyrazi, zobowiązana jest poinformować o tym fakcie Organizatora do dnia 01.03.2019
r. na adres mailowy biuro@zjazdgazownikow.pl lub bezpośrednio najpóźniej w dniu rozpoczęcia Zjazdu.
2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w
szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w
gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.
3. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również o
wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w pkt. 2.
4. Administratorem danych osobowych jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
(„Administrator”), ul. Czackiego 3/5 pok. 217, 00-043 Warszawa, e-mail: biuro@zjazdgazownikow.pl,
numer telefonu: +48 22 826 28 94.
5. Dokonując zgłoszenia Uczestnik Zjazdu oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym w celu organizacji i przeprowadzenia Zjazdu (w tym stworzenia listy uczestników) oraz
wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej Zjazdu.
6. Dokonując zgłoszenia Uczestnik Zjazdu oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku przez Administratora dla celów
reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Administratora.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem przy
organizacji i przeprowadzenia Zjazdu.
8. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą przez okres organizacji i
przeprowadzenia Zjazdu.
9. Wizerunek Uczestnika przetwarzany będzie przez okres 3 lat od zakończenia Zjazdu.
10. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą
przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
11. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych.
12. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Zjeździe.
14. Administrator wykorzysta wszelkie możliwe i nakazane prawem środki techniczne i organizacyjne służące
ochronie danych osobowych Uczestników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez
osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
15. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
16. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jego działalności oraz zakresu
udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Uczestnikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim
bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie.

