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KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak,  
NIP: 546-129-15-64  z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 21A/96, 01-248 Warszawa; 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych (na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO) oraz w 
celu realizacji umowy uczestnictwa w VII Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej – 3.12.2019 (na podstawie. art. 6 ust 1 
pkt b RODO);  
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Sponsorzy konferencji; 
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej . 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

 do momentu zakończenia akcji marketingowej,  

 do momentu wycofania zgody;  
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia europejskiego o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 
ze zm.); 
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy. Nie podanie danych osobowych będzie 
skutkowało brakiem możliwości zrealizowania Pani/Pana udziału w VII Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej.  
 

 
Prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza na adres email: konferencja@chemiaibiznes.com.pl 

lub faks 22 253 81 01 do dnia 15.11.2019 r. 
 
 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w VII Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej (03.12.2019 r., Warszawa) 
 

Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: ……………………………………………………………… Stanowisko: …………………………………….……….. 
tel.: ………………………………………………..     email: …………………………………………………………………………………………………………...…….. 
Adres (do wystawienia FV - ulica, nr budynku, kod, miasto): ……………………………………………………………………………………...……. 
NIP………………………………………………………………………………………….……………………………..…………………..………………………………...….. 
 
Zgłaszamy udział w Konferencji następujących uczestników: 

1. Imię i nazwisko……………………..…………………………………………………………………………..…………………………………….....……. 
Stanowisko ………………………………………………………………………………….………………………....………………………………..……… 
Adres e-mail, tel. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…….……..… 

Zgłaszam udział w warsztatach: 
⃝ TAK (można zaznaczyć tylko 1 warsztat!) 
     ⃝ Biocydy – wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale boicie się zapytać (AM Solutions) 
     ⃝  Dodatki reologiczne w tzw. układach suchych, fokus, kleje do płytek (CHT Germany GmbH) – Warsztaty prowadzone w jęz. ang. 
     ⃝  Odkryj efektywność profesjonalnego systemu recepturowania (Konica Minolta Sensing Europe B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce) 

⃝ NIE 
 

2. Imię i nazwisko……………………..……………………………………………………………………………………………………………….……....…. 
Stanowisko ………………………………………………………………………………….……………….………………………………………….……….. 
Adres e-mail, tel. ………………………………………………………………………………………………………..…………………………...………… 

Zgłaszam udział w warsztatach: 
⃝ TAK (można zaznaczyć tylko 1 warsztat!) 
     ⃝ Biocydy – wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale boicie się zapytać (AM Solutions) 
     ⃝  Dodatki reologiczne w tzw. układach suchych, fokus, kleje do płytek (CHT Germany GmbH) – Warsztaty prowadzone w jęz. ang. 
     ⃝  Odkryj efektywność profesjonalnego systemu recepturowania (Konica Minolta Sensing Europe B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce) 

⃝ NIE 
 
Koszt uczestnictwa: 
• dla 1 osoby z firmy – 350 zł + VAT  (90 EUR + VAT); • dla 2 osób z firmy – 650 zł + VAT (165 EUR + VAT) 
• dla więcej niż 3 osób z firmy – 290 zł + VAT za 1 osobę (75 EUR + VAT za jedną osobę) 
Łączna kwota: …………..……. + 23% VAT 
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Potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji wysyłamy na podany adres (adresy) e-mail w ciągu 2 dni od dnia otrzymania 
formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji, zostanie wystawiona faktura 
pro-forma z 14-dniowym terminem płatności. Oświadczam, że zobowiązuję się do zapłaty całości kwoty wynikającej z 
niniejszej faktury na konto (nie później niż do dnia 22.11.2019 r. dla faktur wystawionych po 15 listopada 2019 r.): 

 81 1140 2017 0000 4402 1083 2733 (dla wpłat w zł) 

 63 1140 2017 0000 4412 0082 6503 (dla wpłat w euro) 
W tytule przelewu proszę wpisać: KPCB, nazwa firmy, liczba osób 
 
W przypadku odwołania zgłoszenia w Konferencji w terminie po 19 listopada 2019 r. wpłata na poczet uczestnictwa w 
Konferencji nie podlega zwrotowi. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Konferencji spowoduje obciążenie 
pełnymi kosztami uczestnictwa. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej. 
 

…………………………………………………………                       ……………………………………………………………… 
miejscowość, data                                                                         podpis osoby zgłaszającej 

 
Organizator Konferencji: EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak 
Więcej informacji o Konferencji znajdziecie Państwo na www.chemiaibiznes.com.pl 
Z przyjemnością odpowiemy na dodatkowe pytania: konferencja@chemiaibiznes.com.pl 
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