Biuro Organizacyjne Konferencji
Studio 4u
70-782 Szczecin, ul Leśna Polana 17
NIP: PL8540013401
tel. +48 607 220 470, +48 602 365 879
e-mail: gazterm@gazterm.pl, www.gazterm.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
24 Konferencja Gazterm 2021, Międzyzdroje, 29 sierpnia - 01 września 2021 r.
Zgłaszamy:
• Uczestnictwo w konferencji ............... (liczba uczestników) • Rezerwujemy powierzchnię ekspozycji wystawowej............. (m2)

Imię i nazwisko uczestnika

Stanowisko

Hotel
AMBER
BALTIC
pokój
1-os.

pokój
2-os.

Hotel
AURORA
pokój
1-os.

pokój
2-os.

Hotel
SPORTING
pokój
1-os.

pokój
2-os.

Hotel
VESTINA
pokój
1-os.

pokój
2-os.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zgłoszenie na cały pobyt (3 doby)
Zgłoszenie na 2 doby w terminie od……………….…………do………………….……….
Zgłoszenie na 1 dobę w terminie od……………….…………do………………….……….
Jesteśmy zainteresowani transferem: lotnisko – hotel – lotnisko - 100 PLN netto od osoby
DANE DO FAKTURY:
Firma:.........................................................................................................................................NIP: .....................................................................
Adres:….......................................................................................................................................................................................................................
Telefony: .................................................................................................................................................................................................................
E-Mail:.......................................................................................................................................................................................................................

............................................... dnia ....................................

.................................................................................................................
(pieczątka i podpis)

UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA poprzez
e-mail: gazterm@gazterm.pl do Biura Organizacyjnego oraz dokonanie wpłaty nie później niż do dnia 16.08.2021 r.
W przypadku rezygnacji z udziału w 24 Konferencji Gazterm 2021 w terminie krótszym niż 14 dni przed jej rozpoczęciem
Zgłaszający pokrywa 100% kosztów uczestnictwa i zakwaterowania.

Załącznik do Karty Zgłoszenia udziału w 24 Konferencji Gazterm 2021
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 24 Konferencji Gazterm 2021 w przypadku zdarzeń losowych
uniemożliwiających lub istotnie utrudniających zrealizowanie 24 Konferencji Gazterm 2021. W przypadku odwołania 24
Konferencji Gazterm 2020 Organizator dokona zwrotu wniesionych opłat w terminie 14 dni od daty przekazania Uczestnikom
informacji o odwołaniu 24 Konferencji Gazterm 2021.
2. W przypadku odwołania 24 Konferencji Gazterm 2021 Organizator, poza zwrotem wniesionych opłat, nie pokrywa kosztów
poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w 24 Konferencji Gazterm 2021 i nie odpowiada za dalej idące roszczenia
odszkodowawcze Uczestnika.
3. Zdarzeniami losowymi są zdarzenia przyszłe, możliwe, ale niepewne, w szczególności: powódź, pożar w budynku/budynkach,
w którym/ch ma się odbyć 24 Konferencji Gazterm 2021 lub awaria której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób
przebywających w takim/ch budynku/ach, zamieszki uliczne, klęski żywiołowe (w szczególności: trzęsienia ziemi, huragan,
powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczna itp.), wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu (w
szczególności: działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajki, demonstracje itp.), epidemie (w tym zagrożenia
epidemiczne), akty władzy państwowej (w szczególności: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, zakaz
organizowania zgromadzeń, imprez typu konferencje, targi, itp.), inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia
zorganizowanie 24 Konferencji Gazterm 2021 według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestników 24 Konferencji
Gazterm 2021w przypadku jego odbycia.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych
osobowych jest firma Studio 4u Krzysztof Mastylak z siedzibą w Szczecinie, ul. Leśna Polana 17; 70-782 Szczecin, posiadająca numer
identyfikacji podatkowej NIP: 8540013401, zwana dalej jako Administrator lub Studio 4u.
2. Inspektor Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Studio 4u
mogą Państwo kontaktować się kierując korespondencję listownie na wskazany powyżej adres jego siedziby lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: biuro@studio4u.com.pl
3. Kategorie danych osobowych. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane
kontaktowe.
4. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) zawarcia umowy i jej realizacji związanej z organizacją przez Studio 4u imprez - podstawą prawną przetwarzania ich przetwarzania jest
Artykuł 6, ust. 1, lit. b) RODO,
b) zagwarantowanie uczestnikom imprez i uroczystości organizowanych przez Studio 4u właściwej opieki oraz ubezpieczenia - podstawą
prawną jest Artykuł 6, ust. 1, lit. d) RODO,
c) zapewnienia sprawnej i skutecznej komunikacji pomiędzy Studio 4u a uczestnikami organizowanych imprez - podstawą prawną ich
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - Artykuł 6, ust. 1 lit. f) RODO,
d) spełnienia przez Studio 4u wymagań prawnych w obszarze księgowości - podstawą prawną ich przetwarzania jest Artykuł ust. 1, lit. c)
RODO,
e)prowadzenia ewentualnych windykacji należności - podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany
przez Administratora - Artykuł 6, ust. 1 lit. f) RODO.
5. Okres przechowywania danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: współpracy pomiędzy Studio 4u a
Państwem, przedawnienia roszczeń z niej wynikających zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz trwania
obowiązków prawnych nałożonych na Studio 4u w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości.
6. Źródło pochodzenia danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Studio 4u pochodzą wyłącznie ze zgłoszeń
uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Studio 4u.
7. Udostępnienie danych osobowych. Państwa dane mogą być udostępniane:
a) podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z organizowaniem imprez lub czynności związanych z
działalnością Administratora, w szczególności towarzystwom ubezpieczeniowym, firmom hotelowym, firmom kurierskim i operatorom
pocztowym,
b) podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Unii
Europejskiej.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie). Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w
tym nie będą poddane profilowaniu.
10. Przysługujące prawa. W związku z przetwarzaniem przez Studio 4u Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Studio 4u będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym
momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych
narusza RODO.
1.

