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Konferencja regionalna
Optymalizacja kosztów gospodarki odpadami
4 czerwca 2019, Lublin
Zgłoszenia prosimy zeskanować
i wysłać na adres e-mail k.terek@ekorum.pl

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Termin konferencji: 4 czerwca 2019 r.
2.	
Miejsce konferencji: Lubelskie Centrum Konferencyjne,
ul. Grottgera 2, 20-029 Lublin
3.	Konferencja jest bezpłatna. (dla JST i ich związków, podmiotów

Jednostka zgłaszająca .......................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................................
......................................................................................... NIP .......................................................................
Osoba upoważniona do kontaktów .............................................................................................

zajmujących się gospodarką odpadami z terenu woj. lubelskiego).
4.	
Udział w konferencji obejmuje:
- uczestnictwo w obradach
- komplet materiałów szkoleniowych
- lunch

Tel. ....................................................................................... Fax .................................................................

5.	Kartę zgłoszenia prosimy zeskanować i wysłać na adres e-mail:

e-mail: .........................................................................................................................................................

k.terek@ekorum.pl w terminie do dnia 30 maja 2019 r. Po tym
terminie prosimy o kontakt bezpośrednio z biurem.

OSOBY ZGŁASZANE
1. Imię i nazwisko ...........................................................................................................................................................
Stanowisko .................................................................... e-mail ....................................................................................
2. Imię i nazwisko ...........................................................................................................................................................
Stanowisko .................................................................... e-mail ....................................................................................
Karta zgłoszenia stanowi akceptację warunków zawartych w informacjach organizacyjnych,
informacjach o przetwarzaniu danych osobowych, Ogólnych Warunków Uczestnictwa
w imprezach organizowanych przez firmę Ekorum z Poznania (zamieszczonych na stronie
www.ekorum.pl) oraz zobowiązuje do zapłaty. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w niniejszym dokumencie, w celach marketingowych i promocyjnych
firmy Ekorum z Poznania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO).Zgodnie z ustawą
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wyrażam zgodę na przesyłanie przez
firmę Ekorum z Poznania danych informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. Wyrażam zgodę na
przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez firmę Ekorum w Poznaniu,
zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Osoba podpisująca formularz zgłoszenia w imieniu
zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na
rzecz zgłaszającego.

Pieczęć firmowa

Prezydent/Burmistrz/Wójt/Prezes/Dyrektor

6.	Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie karty
zgłoszenia. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie wysłana
informacja przez Organizatora na adres e-mail podany w karcie
zgłoszenia. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
stanowi zawarcie umowy pomiędzy EKORUM a Zgłaszającym.
7.	Anulacji zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać mailowo
do dnia 30 maja 2019 r. Anulacja musi zostać potwierdzona przez
Organizatora. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć
udział inny pracownik firmy.
8.	Organizator zastrzega sobie możliwość do zmian w programie.
9.	Konferencja jest bezpłatna.
10.	Dodatkowe informacje:
Ekorum
Katarzyna Terek
e-mail: k.terek@ekorum.pl
tel. +48 61 67 00 965 kom. +48 697 367 082

ul. K. Tymienieckiego 26
60-681 Poznań

tel. +48 61 67 00 965
ekorum@ekorum.pl

NIP 599-273-47-12
REGON 301604742
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