
Pod patronatem: 

 
  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ 

„Lokalne bezpieczeństwo energetyczne – mini-strefy gospodarcze” 

28 - 29 marca 2019 r. 
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss, 

Warszawa, ul. Żwanowiecka 20 

DANE UCZESTNIKA: 

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

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

Firma/Instytucja .........................................................................................................................................................................  

Tel. kom ................................................... E-mail .....................................................................................................................  

Osoba do kontaktu w sprawie udziału ......................................................................................................................................  

Telefon ......................................................E-mail .....................................................................................................................  

DANE DO FAKTURY: 

Nazwa firmy – płatnika ..............................................................................................................................................................  

NIP ............................................................................................................................................................................................  

Ulica .................................................... Kod pocztowy ............................ Miejscowość .............................................................  

Adres doręczenia faktury ..........................................................................................................................................................  

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY (BEZ NOCLEGU): 

- 500,00 netto + 23% VAT (615,00 zł brutto) przedstawiciele samorządów, 

- 950,00 PLN netto + 23% VAT (1.168,50 zł brutto) firma zrzeszona w TGPE,IGCP: 

 Członek TGPE 

 Członek IGCP 

- 1.450,00 PLN netto + 23% VAT (1.783,50 zł brutto) firmy niezrzeszone, 

NOCLEG: 

 Nocleg dla naszych gości w pokoju jednoosobowym – 240,00 zł 

 Nocleg dla naszych gości w pokoju dwuosobowym –   260,00 zł 

 Rezerwacji i opłaty należy dokonać we własnym zakresie bezpośrednio w hotelu pod adresem e-mail: 
hotelboss@hotelboss.pl lub tel. +48 22 51 66 100, +48 22 51 66 200, 

 Hotel gwarantuje dostępność miejsc noclegowych dla naszych gości do dn. 11.03.2019r., 
Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie hasła: Konferencja TGPE 

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa wraz z 
załączoną do formularza zgodą RODO* na adres biuro@tgpe.pl oraz dokonanie wpłaty na konto Towarzystwa 
Gospodarczego Polskie Elektrownie, nr konta: 73 1240 6003 1111 0000 4944 0643 z zaznaczeniem „Konferencja 
TGPE” do dnia 25.03.2019r. 

 

 .............................................                       ................................................                    ............................................. 
                           data                                             podpis osoby reprezentującej firmę                                   pieczęć firmowa 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie (dalej TGPE) 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Towarzystwo 
Gospodarcze Polskie Elektrownie 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/seminariach/naradach. Przyjmuję 
do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta. 

………………………………………………….. 
Czytelny podpis 

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

Gospodarcze Polskie Elektrownie z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa w celu otrzymywania 

informacji o organizowanych w przyszłości konferencjach/szkoleniach/warsztatach/seminariach/naradach 

prowadzonych przez TGPE. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta. 

………………………………………………….. 

Czytelny podpis 

 

Administrator danych 

oraz informacje 

kontaktowe 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Towarzystwo Gospodarcze Polskie 

Elektrownie z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa, telefon: 22/ 621 01 18, 

adres e-mail: biuro@tgpe.pl  

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

przetwarzania 

dane osobowe są przetwarzane przez TGPE w celach: 
a) organizacji szkoleń  
b) organizacji konferencji, warsztatów, narad, seminariów 
c) realizacji celów statutowych TGPE 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: 
a) zgoda wyrażona przez Panią/Pana; 
b) niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa 

w konferencji/szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez TGPE (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 TGPE 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 TGPE usługi informatyczne; 
b) podmiotom świadczącym na rzecz TGPE usługi kadrowo-księgowe i prawne; 

Prawa osoby, której 

dane dotyczą 
1. ma Pani/Pan prawo do żądania od TGPE 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; 

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