
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA PROMOCJI FIRMY 
         
 
 

 

 
 

DANE FIRMY 

Pełna nazwa firmy i adres  
dokonującej zgłoszenia 

Pełna nazwa firmy i adres 
na które należy wystawić fakturę 

(o ile są inne niż dane podane w polu obok)  

Pełna nazwa firmy i adres 
na które należy wysłać fakturę 

(o ile są inne niż dane do wystawienia faktury)  

 
 
 
 
 

NIP: _________________ 

 
 
 
 
 

NIP: _________________ 

 

 
OSOBA NADZORUJĄCASTOISKO (Osoba ta powinna być niezależnie zgłoszona) 

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO TEL. KOM. FAX E-MAIL 

   
  

 

Osoba zajmująca się 
formalnościami zgłoszenia: 
(o ile inna niż osoba nadzorująca stoisko) 

 
Kontakt : 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 
 

 
WYBRANE FORMY PROMOCJI (prosimy o zakreślenie wybranej opcji znakiem X) 

Forma promocji Koszt /netto/ 
 

Stoisko reklamowe MINI                                (powierzchnia  1x1 m) 
Wymagane jest niezależne zgłoszenie opiekuna stoiska jako uczestnika konferencji 

1 990,00 PLN  

Stoisko reklamowe STANDARD                     (powierzchnia  2x1 m) 
Wymagane jest niezależne zgłoszenie opiekuna stoiska jako uczestnika konferencji 2 990,00 PLN  

FORMA PŁATNOŚCI: Przedpłata 
 

DEKLARACJA: Należną kwotę brutto przelejemy na konto Energotest  
sp. z o.o. w BNP Paribas Bank Polska S.A.- O/Katowice, nr rachunku:  
85 1600 1055 0002 3211 5294 3001 do dnia: 31.03.2020.  
Jesteśmy płatnikiem VAT. 

Łączny koszt: 
 

Netto: ............................. PLN 
 

Brutto: ............................. PLN 
(stawka VAT 23%) 

 
 

 
Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa  
(fax 32 270-45-17 lub e-mail mjanoszek@energotest.com.pl) 
do dnia: 31.03.2020 
 
 
             

* W przypadku rezygnacji po dniu 31.03.2020 opłata ta nie podlega zwrotowi.  
W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Panią Małgorzatą Janoszek tel. 666 056 917, e-mail: mjanoszek@energotest.com.pl  
Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przesłanych danych do celów związanych z organizacją konferencji. 
 
Podpisując Kartę Zgłoszenia Osoba Zgłaszająca wyraża wyraźną i dobrowolną zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w Karcie Zgłoszenia danych osobowych przez firmę Energotest sp.  
z o.o. (Administrator danych osobowych) 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 ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1422) dla celów związanych z realizacją usługi. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas zawartej z Panią/Panem umowy, a także po jej zakończeniu do czasu wygaśnięcia 
obowiązków nałożonych na Nas przez przepisy prawa, w tym rachunkowe, czy podatkowe. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, poprawienia, prostowania, usunięcia  
i ograniczenia przetwarzania. Dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 punkt 1 lit a RODO). Pana/Pani dane osobowe (Imię, Nazwisko) mogą zostać udostępnione Hotel Kasprowy Mercure  
w Zakopanem w celu organizacji noclegu. 
Podczas XXIII Konferencji ENERGOTESTU , będą wykonywane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe. Udział  w spotkaniu 
jest równoznaczny z wyrażeniem dobrowolnej zgody, na przetwarzanie przez ENERGOTEST sp. z o.o  w Gliwicach z siedzibą 44-100 Gliwice ul. Chorzowska 44B (Administrator danych) danych 
osobowych wizerunkowych uczestnika, a także ewentualnie innych danych osobowych, w celu rozpowszechniania informacji o działaniach Spółki, w przestrzeni publicznej i w mediach tj. internet 
(Facebook, LinkedIn, Energotest), prasa (pisma branżowe). Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie danych osobowych jest – Administrator Bezpieczeństwa Informacji, kontakt: listowny na adres 
administratora, telefoniczny pod nr 32 270 45 18, w godzinach 8.00 – 15.00, e-mail: rodo@energotest.com.pl. 

 

 
 
 
 
 
 Podpis osoby upoważnionej  

fax: 32 270-45-17 

e-mail: mjanoszek@energotest.com.pl 

XXIII KONFERENCJA 
„Automatyka w elektroenergetyce" 

Hotel Kasprowy Mercure w Zakopanem  
15-17 kwietnia 2020 

 

mailto:mjanoszek@energotest.com.pl

