FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Szkolenie
„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W PRAKTYCE PROJEKTOWEJ”
Poznań, 20 września 2022r.
Stadion Miejski w Poznaniu, Klub B-17, ul. Bułgarska 17, Poznań
(bezpłatny parking dla Uczestników Szkolenia)
Koszt udziału w szkoleniu: 199zł brutto
Nazwisko i imię:

Stanowisko:

e-mail:

Nazwa płatnika/Imię i nazwisko

Adres

Dane do faktury:
NIP (w przypadku firmy)

Gwarancję uczestnictwa w wydarzeniu daje:
1. PRZESŁANIE POPRAWNIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA I ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH wyłącznie na adres e-mail: info@pap24.pl do 15 września 2022 r.
2. OTRZYMANIE INFORMACJI ZWROTNEJ OD ORGANIZATORA POTWIERDZAJĄCEJ ZAPIS
NA SZKOLENIE na Państwa pocztę elektroniczną
3. DOKONANIE OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI Z GÓRY DO DNIA 15 WRZEŚNIA 2022R.
NA PONIŻSZY NUMER KONTA LUB Z MOŻLIWOŚCIĄ PÓŹNIEJSZEJ WPŁATY*
* Przy rezerwacji udziału przez Komendy i Szkoły PSP istnieje możliwość wykonania płatności
w terminie do 30 września 2022 r. pod warunkiem przesłania na adres info@pap24.pl deklaracji
potwierdzającej udział, podpisanej przez Kierownika jednostki organizacyjnej.
Santander Bank Polska
61 1090 1359 0000 0001 3471 0445
PAP24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JANUSZA MEISSNERA 4E/U12, 60-408 POZNAŃ
Tytuł: Ochrona przeciwpożarowa w praktyce projektowej,
Imię i nazwisko uczestnika, mail podany przy zapisie

W przypadku nie dotrzymania terminu następuje wykreślenie z listy uczestników.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

……….…………………………………………………...
Data i podpis uczestnika bądź kierującego na szkolenie

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PAP24 Sp. z o. o. oraz Akademię
Projektanta Instalacji Sanitarnych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych publ. Dz.U.UE.L.2016.119.1) w celach przeprowadzenia zapisów do udziału w szkoleniu
"Ochrona przeciwpożarowa w praktyce projektowej", które odbędzie się w dniu 20 września 2022 roku
w Poznaniu na Stadionie Miejskim.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nieudostępnienia danych
osobowych niemożliwy będzie Pani/Pana udział w Szkoleniu.
Organizatorzy informują, że dane osobowe Uczestników, podane podczas rejestracji na wydarzenie,
przetwarzane są przez Organizatora, w celu realizacji oraz przeprowadzenia Szkolenia.
Jednocześnie Organizatorzy informują, że podczas Szkolenia mogą być wykonywane fotorelacje oraz
zapisy filmowe, które mogę być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron
internetowych. materiałów informacyjnych oraz publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych.
Udział Uczestnika w ww. wydarzeniu jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie jego wizerunku.
Dane osobowe będą przetwarzane na okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.

………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko, data, podpis

