FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Polsko-Niemieckie Rozmowy Przedsiębiorców na Podkarpaciu
Miejsce: Centrum Wystawienniczo - Kongresowe Województwa Podkarpackiego G2A Arena, Jasionka 953, 36-002
Jasionka
Termin: 8 października 2018
Firma ………………………………………………………………….………………..…………………..……………....…………..……………………………..
Imię i nazwisko…………………………………………………………….…………………………..……..…………..…..……………………………………
Stanowisko .……………………..……………………………….………………………………………………………………….….……………………………
Tel. ………………………………………….……...………………. E-Mail : ......................................................................................
Udział w I części spotkania od 14.30 – 17.00 – równolegle:
 Rozmowy z przedstawicielami władz

 Seminarium dla polskich firm z Podkarpacia

i przedsiębiorców regionu „Rynek pracy wyzwaniem.

zainteresowanych ekspansją na rynek niemiecki

Kształcenie zawodowe szansą”
 Udział w II części spotkania – 17.00 do 21.00 (wspólna dla wszystkich uczestników)
 Udział w Speed Business Mixerze (w rozmowach przy stołach może uczestniczyć jedna osoba z
firmy)
Dla uczestników Speed Business Mixera:
Reprezentuję branżę: ……………………………………………………………………………………………………….………..
Chcę spotkać się z przedstawicielami następujących branż*:
Branża 1: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Branża 2: ………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Branża 3: ………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Zobowiązujące zgłoszenie prosimy przesłać do 4.10.2018 mailem na adres katowice@ahk.pl. Nieodpłatne odwołanie
zgłoszenia jest możliwe wyłącznie pisemnie do dnia 04.10.2018. Po tym terminie organizatorzy zastrzegają sobie prawo
obciążenia uczestnika kosztami organizacyjnymi w wysokości 200 PLN netto (+23% VAT).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

* Organizatorzy nie gwarantują spotkań z daną firmą/branżą. Spotkanie będzie możliwe tylko wtedy, jeśli przedstawiciele
branży będą obecni na wydarzeniu.

Zgoda na kontakt:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, stanowisko, dział, nazwa firmy, adres e-mail,
numer telefonu służbowego) przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową w celu marketingu bezpośredniego
produktów i usług w tym informowania mnie o planowanych wydarzeniach i konferencjach.
□ TAK
□ NIE
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową
drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej.
□ TAK
□ NIE
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową
za pośrednictwem połączeń telefonicznych.
□ TAK
□ NIE
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych pozostałym uczestnikom tego spotkania, w celu
nawiązania relacji biznesowej po zakończeniu wydarzenia.
□ TAK
□ NIE

Data, Podpis ........................................................................................................................................................................
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w
Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres
email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
•
informowania o planowanych wydarzeniach, konferencjach, publikacjach oraz innych działań
marketingowych realizowanych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
•
podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do realizacji umowy o uczestnictwo w konferencji, w
spotkaniu lub w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
•
realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym m.in. z ustawy o
rachunkowości lub przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty
pośredniczące w organizacji lub współorganizujące wydarzenie lub szkolenie, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie
Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher
Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu zakończenia się wydarzenia albo przez
okres 10 lat od momentu zakończenia szkolenia lub w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, do momentu jej cofnięcia.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w
wydarzeniu lub szkoleniu.
10. Podczas wydarzenia będą wykonywane zdjęcia na potrzeby AHK w celu dokumentacji i informacji na stronie internetowej
oraz w mediach społecznościowych.

Kontakt: Biuro Regionalne AHK Polska w Katowicach, katowice@ahk.pl, Tel.: +48 32 232 15 10

