Potwierdzenie udziału
Anmeldeformular*
Prosimy przesyłać na e-mail: pbw@ahk.pl do 08.06.2018r.
Wir bitten Sie, uns die Anmeldung bis zum 08.06.2018 per e-mail an die Adresse: pbw@ahk.pl schicken.

Innovation Forum Media:
Lower Silesia meets Babelsberg
13.06.2018, 14:00 Uhr
Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA
Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
Imię i nazwisko
Vorname und Name
Stanowisko
Position und Abteilung
Firma
Firma
Adres
Adresse
Tel
E-mail
www

*Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zasad przetwarzania danych osobowych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (zwaną dalej
AHK Polska) z siedzibą w Warszawie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez AHK Polska w celu marketingu towarów lub usług AHK
Polska, co stanowi przetwarzanie niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów AHK Polska oraz w celu wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na AHK Polska, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości - w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych. Brak zgodny na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w spotkaniu.
TAK

NIE

*Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych na liście uczestników spotkania (imię /stopień naukowy/ tytuł oraz firma/ instytucja) oraz
przekazania ich do pozostałych organizatorów spotkania.
TAK

NIE

* Hiermit bestätige ich, dass ich die Grundsätze über die Verarbeitung personenbezogenen Daten der Deutsch- Polnischen Industrie- und Handelskammer nachfolgend “AHK Polen” genannt, mit Sitz in Warschau, zur Kenntnis genommen habe. Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen
personenbezogenen Daten von der AHK Polen verarbeitet werden, um Waren oder Dienstleistungen der AHK Polen zu vermarkten. Die Verarbeitung ist
erforderlich, um die Ziele, welche sich aus dem berechtigten Interessen der AHK Polen ergeben, zu erreichen. Ich stimme zu, dass die oben angegebenen Daten von der AHK Polen auch verarbeitet werden, um die gesetzlichen Verpflichtungen der AHK Polen zu erfüllen. Dies erfolgt insbesondere im
Rahmen des Rechnungslegungsgesetzes, um den Berichterstattungs- und Buchführungspflichten nachzukommen.
JA

NEIN

* Mit der Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten auf der Teilnehmerliste (Name, Akad. Grad / Titel und Firma / Institution) und Weitergabe
unter den Veranstaltungsorganisatoren erkläre ich mich hiermit.
JA

NEIN

