Miejscowość i data
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A.
Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

PIECZĘĆ ZGŁASZAJĄCEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Niniejszym zgłaszam udział w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu „Innowacyjność
w wodociągach i kanalizacji” pt.: „ Woda – co z wodami opadowymi? Ścieki – co z osadami?”, która odbędzie się
w Warszawie, na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 (wjazd od ul. Raszyńskiej)
w terminie 26–27 marca 2020 r. następujących osób:

IMIĘ I NAZWISKO

FAKTURA VAT

FIRMA / STANOWISKO

TEL/ MAIL

KOSZT
BRUTTO
[VAT 23%]

UDZIAŁ
W ZWIEDZANIU

DANE DO FAKTURY:

FIRMA:
ADRES:

NIP:

TELEFON:

E-MAIL:

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA KONFERENCJI
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie wizerunku utrwalonego
w formie filmu i fotografii podczas Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu „Innowacyjność w wodociągach i kanalizacji”
zorganizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy pl. Starynkiewicza 5 oraz na wykorzystywanie mojego wizerunku, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej
formie oraz wprowadzenia do pamięci komputera, wykorzystywania na promocyjnych materiałach drukowanych i w prasie
oraz na stronach internetowych w celu budowania pozytywnego wizerunku Spółki w przestrzeni publicznej i w mediach.

PODPIS I PIECZĘĆ ZGŁASZAJĄCEGO

Zgłoszenie do udziału w Konferencji prosimy przesłać na adres mailowy sekretariatu Konferencji: konferencja@mpwik.com.pl,
poprzez stronę www.mpwik.com.pl lub na numer fax: 22 445 60 15 do dnia 28 lutego 2020 r.
Wraz ze zgłoszeniem prosimy o dokonanie wpłaty za udział w Konferencji na podstawie wypełnionego formularza na numer konta:
04 1020 1055 0000 9102 0022 4303. Faktura VAT zostanie wysłana do Państwa po otrzymaniu płatności.
Koszt udziału wynosi 880 zł brutto. Organizatorzy zapewniają: udział w konferencji, materiały konferencyjne, lunch, wieczorny bankiet,
uczestnictwo w zwiedzaniu. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach:
www.mpwik.com.pl, www.is.pw.edu.pl oraz www.informacjainstal.com.pl
Klauzula informacyjna

Organizatorzy:

Patroni:

Patron medialny:

