ZGŁOSZENIE udziału w XVI Spotkaniu Branży Paliwowej – Polski Rynek LPG
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:
Tel.:

E-mail:

Uczestnicy
Zgłaszamy uczestnictwo w XVI Spotkaniu Branży Paliwowej - Polski Rynek LPG, organizowanym przez Information Market S.A.
w dniach 16-17 października 2019 r. w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem i wykupujemy udział dla następujących osób:
Lp.

imię i nazwisko

adres e-mail

noclegi
□ 16/17 października
□ 17/18 października
□ 16/17 października
□ 17/18 października
□ 16/17 października
□ 17/18 października
□ 16/17 października
□ 17/18 października

1.
2.
3.
4.

Akceptujemy warunki Regulaminu uczestnictwa w Spotkaniu, dostępne na stronie https://www.spotkaniapaliwowe.pl/lpg
Information Market S.A. będąc „podmiotem przetwarzającym”, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, przetwarza dane osobowe uczestników,
wskazane powyżej, w celach związanych z organizacją Spotkania Branży Paliwowej - Polski Rynek LPG. Information Market S.A. zobowiązuje się przed rozpoczęciem
przetwarzania zapewnić wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by spełniało ono wymogi ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Information Market S.A. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, a dotyczące ich bezpieczeństwa. Information Market S.A. nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub
ogólnej pisemnej zgody administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody Information Market S.A. informuje administratora o wszelkich zamierzonych zmianach
dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
Information Market S.A. zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy.

Zakres usług
■ udział w uroczystym bankiecie w dniu 16 października
■ udział w konferencji i kolacji w dniu 17 października

■ pełne wyżywienie podczas Spotkania
■ komplet „Materiałów Informacyjnych”

Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wyżej wymienionych osób oraz prześle szczegółowe informacje dotyczące dojazdu oraz warunków i kosztów zakwaterowania uczestników
Spotkania na wskazany adres e-mail osoby zgłaszającej.

Wartość usług i rozliczenie
Cena pakietu uczestnictwa w Spotkaniu dla zgłoszeń przesłanych od dnia 16 września 2019 roku wynosi:
■ 2150,00 PLN netto/osobę (2644,50 PLN brutto/osobę) - dla uczestników ubiegłorocznych spotkań i klientów Information Market
■ 2290,00 PLN netto/osobę (2816,70 PLN brutto/osobę) - dla uczestników zgłaszających po raz pierwszy udział w Spotkaniu
Ilość zgłoszonych osób ………… Łączna wartość ……………………………….…………… PLN netto (……………………….………… PLN brutto)
Dane do przelewu: Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
Numer konta: Bank Pekao SA nr 57 1240 4025 1111 0000 4259 5766
Faktury VAT będą przesyłane drogą elektroniczną w formacie PDF z adresu efaktura@e-petrol.pl na następujący adres e-mail:
………………………………..………………………@…………………………………………….………………..

Osoba zgłaszająca:
*w przypadku Członka Zarządu: niniejszym oświadczam, że nie zostałem odwołany z funkcji członka zarządu Spółki, mój mandat nie wygasł oraz że jestem uprawniony do zawarcia
niniejszej umowy
*w przypadku pełnomocnika: niniejszym oświadczam, że moje pełnomocnictwo jest ważne, nie wygasło ani nie zostało odwołane i jestem uprawniony do zawarcia niniejszej umowy

Imię i nazwisko:

Pieczęć firmowa zamawiającego:

Dział/Stanowisko:
Telefon:
E-mail:
Data i podpis*:

Wypełnione zgłoszenie proszę przesłać na adres e-mail: lpg@spotkaniapaliwowe.pl

Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław, tel. +48 71 787 69 70. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000394474. Kapitał zakładowy spółki 115 000 zł. NIP 897-16-58-284, REGON 932650021

