
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu za pośrednictwem IGWP. Liczba pokoi w preferencyjnej cenie jest ograniczona. Koszt noclegu doliczany jest do faktury za 
konferencję. informacje: Natalia Przepierska e-mail: konferencje@igwp.org.pl, tel. 517 013 749

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - UMOWA
Niniejszym zgłaszam udział w

V KONFERENCJI WODA.ŚCIEKI.OSADY
który odbędzie się w Warszawie w dniach 4-5 grudnia 2018 roku następujących osób:

1. Imię i nazwisko Stanowisko Nr telefonu/e-mail

2. Imię i nazwisko Stanowisko Nr telefonu/e-mail

3. Imię i nazwisko Stanowisko Nr telefonu/e-mail

Warunki uczestnictwa:
Miejsce Konferencji: Sheraton Warsaw Hotel, ul. B. Prusa 2, Warszawa
Cena udziału 1 osoby w Konferencji wynosi *:

1 100,00 zł

1. Wpłaty za uczestnictwo należy dokonywać po otrzymaniu faktury VAT z terminem płatności 14 dni po zakończonej Konferencji.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji  jest otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa przesłanego przez organizatora na 
wskazany adres e-mail.
3. Rezygnację z uczestnictwa należy przesłać najpóźniej do 27.11.2018 r. Po tym terminie Izba obciąży zgłaszającego pełnymi 
kosztami udziału.
4. Zamiast zgłoszonej osoby udział w Konferencji  może wziąć inny pracownik przedsiębiorstwa, pod warunkiem przesłania danych 
tej osoby drogą mailową.

*zaznaczyć odpowiednio

Usługi świadczone dla pracowników samorządu są zwolnione z Vat przy spełnieniu 2 warunków:
1. Mają charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika.
2. Finansowane są co najmniej w 70% ze środków publicznych, zwolnione są z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29).
W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć stosowne oświadczenie.

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA/DANE UCZESTNIKA INDYWIDUALNEGO

Pełna nazwa (imię i nazwisko) i adres:

NIP:

Imię i nazwisko, telefon osoby do kontaktu oraz adres e-mail, na który ma zostać przesłane potwierdzenie:

Oświadczenie
Upoważniamy Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i zobowiązujemy się do uregulowania należności zgodnie
z terminem płatności. Zobowiązujemy się powiadomić organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji najpóźniej do dnia 27.11.2018 r.
W przypadku braku informacji o rezygnacji z uczestnictwa organizator obciąży przedsiębiorstwo kosztami zgodnymi z powyższą ofertą.

Data Pieczęć firmowa Podpis

WYPEŁNIONY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZESŁAĆ DO DNIA 27.11.2018 r.
E-MAIL: konferencje@igwp.org.pl  FAX: 52 376 89 29

 KONTAKT: NATALIA PRZEPIERSKA tel.: 517 013 749

Pakiet I - Dzień pierwszy bezpieczeństwo wody z kolacją

Pakiet II - Dzień drugi ścieki przemysłowe

Pakiet III - Dzień pierwszy i drugi z kolacją

Członkowie IGWP Pozostali uczestnicy

800,00 zł
1 300,00 zł

1 300,00 zł
1 000,00 zł
1 500,00 zł

Pokój Parkingpokój jednoosobowy
480 zł ze śniadaniem

pokój dwuosobowy
530 zł ze śniadaniem

Parking 80 zł 

Nocleg w terminie 3 - 4 grudnia 4 - 5 grudnia



Klauzula Informacyjna

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie w Bydgoszczy (dalej: Izba) uprzejmie informuje, że będzie, jako administrator danych, przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, 
przy czym przetwarzanie to będzie miało różne cele:

a) w celu realizacji szkolenia ( jeżeli uczestnik zawarł z Izbą umowę o jego realizację), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt RODO – w tym celu podanie danych nie jest 
obowiązkowe, jednak brak ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację umowy,
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Izbie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów 
z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w tym celu podanie danych jest obowiązkowe;
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Izby polegającego in. na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, 
wysyłki informacji marketingowych oraz dokonywania analiz mających na celu ustalanie tematyki przyszłych szkoleń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Izbą w tym wykładowcom, ale nie będą przekazywane poza obszar EOG.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich usunięcia przez Izbę w związku z zakończeniem współpracy.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od Izby dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
przeniesienia danych.

Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Izbę Pani/Pana danych osobowych.

Dane osobowe  nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Izbę prosimy o kontakt pod adresem e-mail:  
sekretariat@igwp.org.pl
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