UMOWA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Hotel HP Park ***

21 września 2022

abpa A. Baraniaka 77, 61-131 Poznań

Koszt uczestnictwa: 349 zł netto + 23% VAT / os.
Dane uczestnika:

PROSIMY WYPEŁNIĆ FORMULARZ I PRZESŁAĆ NA ADRES:

Imię i nazwisko:

labo@aquanet-laboratorium.pl

Stanowisko:
Firma:

lub drogą tradycyjną:

Aquanet Laboratorium Sp. z o. o.
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

Telefon:
e-mail:

Potwierdzenie:

Adres:

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy
potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturę pro-forma.

Państwu

Warunki uczestnictwa:
1.
2.

Dane do faktury:
Pełna nazwa firmy:

3.

Adres:
4.

NIP:
e-mail:
Telefon:
*Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT w/w NIP-u oraz
upoważniamy Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. do wystawienia
faktury VAT bez naszego podpisu.

Dane do przelewu:

5.

6.
7.
8.
9.

Cena obejmuje prelekcje, materiały konferencyjne, przerwy kawowe
oraz lunch.
Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, prześlemy
Państwu potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturę pro-forma
Prosimy
o
dokonywanie
wpłaty
na
numer
konta:
PKO Bank Polski S.A. Oddział 52 w Poznaniu
nr rachunku 80 1440 1390 0000 0000 1552 2787
niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia lub faktury
pro-forma.
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania
wydarzenia z przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych
zmian w programie warsztatu/konferencji. W przypadku odwołania
wydarzenia zwracamy uczestnikom koszty uczestnictwa.
W przypadku rezygnacji z udziału w terminie nie późniejszym niż 7
dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia organizator zastrzega sobie
możliwość obciążenia Państwa opłatą administracyjną w wysokości
100 zł +23% VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie,
zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów
uczestnictwa wynikających z zawartej umowy.
Nieodwołanie zgłoszenia oraz niewzięcie udziału w wydarzeniu
powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej.
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W zastępstwie zgłoszonej osoby, może wziąć udział inny pracownik
firmy.

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

*Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa.

Numer konta: PKO Bank Polski S.A. Oddział 52 w Poznaniu
nr rachunku: 80 1440 1390 0000 0000 1552 2787

…………………………

………………………………………………………………

data

podpis

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
 *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora: Aquanet-Laboratorium Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu (61-492) ul. Dolna Wilda 126. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
w celu wykonania czynności związanych z udziałem w konferencji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że podane
dane są zgodne z prawdą.

 *Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz wycofania
udzielonej zgody.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
 *Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją danej konferencji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

 *Wyrażam zgodę na otrzymywanie w przyszłości na podany adres e-mail informacji o terminach i tematyce kolejnych
konferencji Aquanet-Laboratorium Sp. z o.o..

Klauzula obowiązku informacyjnego:
1.

2.

3.

4.

5.

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO
informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Aquanet-Laboratorium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-492) ul.
Dolna Wilda 126.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną
Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem
daneosobowe@aquanet-laboratorium.pl.
Przetwarzamy Pani/Pana dane zwykłe i/lub wrażliwe w zakresie
takich danych jak:
− nazwisko i imię,
− stanowisko
− nazwa firmy,
− adres,
− numer telefonu,
− numer NIP,
− adres poczty elektronicznej,
− informacje o formie płatności,
− informacje o konieczności wystawiania faktury VAT,
− podpis,
− inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do realizacji
celów określonych w pkt. 4.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażona zgoda) celem rejestracji
na konferencję oraz kontaktu z uczestnikami oraz
przekazania wybranych materiałów po konferencji i
otrzymywanie w przyszłości na podany adres e-mail
informacji o terminach i tematyce kolejnych przedsięwzięć
naukowych
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie lub zawarcie umowy) w
związku z wykonaniem czynności związanych z udziałem w
konferencji organizowanym przez Aquanet-Laboratorium
Sp. z o.o.
Jeżeli Aquanet-Laboratorium Sp. z o.o. zbiera dane osobowe
bezpośrednio od Pani/Pana, informuję, że podanie przez
Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem

6.

7.

8.

9.
10.
11.

koniecznym do uczestnictwa w konferencji, o którym mowa w pkt.
4 niniejszej klauzuli
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo
ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na
postawie zgody prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli
chce Pan/Pani skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać
wiadomość pocztową na adres daneosobowe@aquanetlaboratorium.pl
Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu
Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Aquanet-Laboratorium Sp. z o.o. jako Administrator dba o
poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu
przetwarzania Pani/Pana danych oraz zapewnienia odpowiedniej
zarówno organizacji pracy może udostępniać dane następującym
odbiorcom danych:
•
Podmiotom w zakresie obsługi księgowej,
•
Podmiotom w zakresie obsługi prawnej,
•
Podmiotom w zakresie obsługi informatycznej,
•
lub innym podmiotom upoważnionym na postawie
przepisów prawa.
Pani/Pana
dane
nie
podlegają
zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Aquanet
Laboratorium Sp. z o.o. do czasu wykonania czynności
związanych z udziałem Pani/Pana w konferencji i/lub do czasu
zakończenia przeprowadzania kolejnych przedsięwzięć Aquanet
Laboratorium Sp. z o.o. oraz ustania czasu niezbędnego do
ochrony przed roszczeniami oraz ewentualnym dochodzeniem
roszczeń.

* Zapoznałam/em się z treścią obowiązku informacyjnego

…………………………

………………………………………………………………

data

podpis

