
   
    ORGANIZATOR:  

                                   
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  
na Kongres Energii i Ochrony Środowiska - III Kongres Innowacji  

27 listopada 2019 r. (czwartek) w Warszawie 
Hotel Marriott,  Al. Jerozolimskie 65/79, 00 – 697 Warszawa 

 
 
Imię i nazwisko ............................................................................................................................................. 

  
Stanowisko................................................................................................................................................... 

 
Firma............................................................................................................................................................ 
 

 

 
 
Imię i nazwisko ............................................................................................................................................ 

  
Stanowisko.................................................................................................................................................... 

 
Firma............................................................................................................................................................. 
 

 

 
Osoba do kontaktu...................................................................................................................................... 
 
Telefon................................................................ E-mail ............................................................................ 
 
Udział w Kongresie jest BEZPŁATNY.  
Wypełnienie formularza stanowi wstępną rejestrację - prosimy oczekiwać na finalne potwierdzenie.  
Pierwszeństwo mają przedstawiciele firm członkowskich IGEOS i Partnerów.  
Ilość miejsc jest OGRANICZONA. 
Obowiązuje limit zgłoszeń 2 OSOBY z jednej Firmy. Istnieje możliwość wpisania na listę rezerwową 
większej ilości uczestników z Firmy - w przypadku wolnych miejsc organizator będzie potwierdzał osoby z 
listy rezerwowej. 
Termin zgłoszeń, w miarę dostępności miejsc: 20 listopada 2019 r.  
Po zamknięciu listy organizator prześle potwierdzenie udziału w Kongresie wraz ze szczegółami 
organizacyjnymi. 

Uprzejmie prosimy o pisemne zgłaszanie rezygnacji w przypadku niemożliwości wzięcia udziału w 

Kongresie. 

 
......................................                                               ...................................................... 

                                                Data                                                              Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

 



 
 

 
 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska  
(dalej IGEOS) 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych  w niniejszym formularzu przez Izbę 

Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOS) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-950 
Warszawa w celu realizacji uczestnictwa (w tym w celu rozliczeń udziału) w konferencji/ szkoleniu/ warsztatach. 
Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych  w niniejszym formularzu w przez Izbę 
Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa 
(IGEOS w celu otrzymywania informacji o organizowanych w przyszłości konferencjach/szkoleniach/warsztatach 
prowadzonych przez IGEOS. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta. 
Administrator danych oraz informacje kontaktowe 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 6/14, 00-950 
Warszawa, telefon: 22 621 65 72, adres e-mail sekretariat@igeos.pl 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
dane osobowe są przetwarzane przez IGEOS w celach: 

a. organizacji szkoleń  
b. organizacji konferencji, warsztatów 
c. realizacji celów statutowych IGEOS 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: 
a. zgoda wyrażona przez Panią/Pana; 
b. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w konferencji/szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

prawnie uzasadniony interes realizowany przez IGEOŚ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
Okres przez który dane będą przetwarzane 
dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej uczestnictwa w szkoleniu/konferencji łączącej Panią/Pana z  
IGEOS lub w przypadku gdy umowa nie jest zawierana w terminie 10 lat od dnia zakończenia konferencji/szkolenia; 
Odbiorcy danych 
dane osobowe mogą być udostępnione: 

a. podmiotom świadczącym na rzecz IGEOS usługi informatyczne; 
b. podmiotom świadczącym na rzecz IGEOS usługi kadrowo-księgowe i prawne; 

Prawa osoby, której dane dotyczą 
1. ma Pani/Pan prawo do żądania od IGEOS jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych; 
2. ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez  Panią/Pana danych osobowych; 
3. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 
4. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji/szkoleniu; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie uczestniczenie w 
konferencji/szkoleniu. 
 
 
 
 

......................................                                               ...................................................... 
                                                Data                                                                         Podpis osoby zgłaszanej 

 

 
Skan prosimy przesłać na adres e-mail: m.silva@igeos.pl do dnia 20.11.2019 r.  
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