KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA*
(WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Zgłaszam udział w XXXV Ogólnopolskiej Konferencji WPPK 2020
Wisła 3 ÷ 6 marca 2020 rok
w charakterze: …………………………………………………………
uczestnika /osoby towarzyszącej uczestnikowi / wystawcy***
Imię………………………………………………………………………
Nazwisko…………………………………………………………………
Tytuł naukowy i zawodowy/Nr przynależności do ŚlOIIB
……………………………………………………………………………
Adres do korespondencji:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, telefon)
adres e-mail
………………………………………………...........................................
tel. kontaktowy …………………………………………………….........
Nazwa i adres płatnika
…………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………….
BARDZO WAŻNE
Nr NIP płatnika (dla wystawienia faktury VAT)**
…………………………………………………………………………….
Potwierdzenie członkowstwa w PZITB – na odwrocie
(pieczęć i podpis Przewodniczącego Koła lub Oddziału)
Wysokość wpłaty: ……………………… zł
opcja wpłaty nr „……...” wg tabeli KOSZTÓW UCZESTNICTWA
Rezerwacja pokoju jednoosobowego za dopłatą TAK / NIE ***
Dopłata za pokój jednoosobowy płatna łącznie z opłatą konferencji, wynosi 420,00 zł +
23% VAT.
Imię i Nazwisko współlokatora
…………………………………………………………………..
*
kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy wypełniać oddzielnie
dla każdej osoby,
**
upoważniam do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu,
***
niepotrzebne skreślić
OŚWIADCZENIE
Zgłaszający oświadcza, że nie będzie dochodził zwrotu kosztów uczestnictwa
w przypadku krótszego pobytu. Przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie przybycia
na warsztaty lub skrócenia pobytu Organizatorzy nie zwracają opłaty, nie przyjmują
mniejszych opłat za uczestnictwo w Konferencji WPPK 2020.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji i przejazdów.
……………………….
data i podpis uczestnika
KOSZTY UCZESTNICTWA

……………………………………….
pieczęć firmy i podpis upoważnionej osoby

KOSZTY UCZESTNICTWA
Obejmują zakwaterowanie, wyżywienie, udział w obradach plenarnych oraz imprezach
towarzyszących organizowanych w ramach Konferencji, wydawnictwo konferencyjne obejmujące
pełne wykłady autorskie, informacje handlowo-promocyjne w wersji drukowanej i na nośniku
elektronicznym,
Członkowie PIIB mogą otrzymać dopłaty zgodnie z regulaminem samokształcenia zawodowego
obowiązującego w okręgowych izbach inżynierów budownictwa.

Informacja Administratora danych osobowych
Administratorem danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE) jest:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Katowice z siedzibą w (40-026)
Katowicach, przy ul. Podgórna 4.
Kontakt z administratorem we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych jest
możliwy za pośrednictwem adresu e-mail biuro@pzitb.katowice.pl lub pisemnie na wyżej wskazany
adres siedziby administratora.
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
- rejestracji zgłoszenia,
- przetwarzania do celów informacyjnych na temat konferencji i szkoleń organizowanych przez
administratora
- prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
- dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zgłoszeniem Pani, Pana –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość
dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi ze zgłoszenia.
Podanie danych osobowych jest konieczne do udziału w Konferencji.
Pani/Pana dane osobowe w związku ze zgłoszeniem będą przechowywane do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, szczególności przepisów
księgowych i prawa podatkowego.
Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
Pan/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie umowy
z administratorem i wyłączne zgodnie poleceniami administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadniona interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona
danych osobowych w Polsce
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze
wskazanych wyżej danych kontaktowych
Zapoznałem się z informacjami Administratora danych osobowych i
o akceptuje
o nie akceptuje
(właściwe zakreślić)

……………………………..…….
data i podpis uczestnika

