FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA
I Krajowa konferencja
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

„Bezpieczeństwo kolei. Spawanie pojazdów
szynowych i ich części”
19-20 listopada 2019 r., Warszawa ul. Puławska 125

Wypełniony DRUKOWANYMI LITERAMI formularz prosimy przesłać na adres e-mail: konferencja.spawalnicza@tdt.gov.pl

Dane osoby zgłaszającej
Imię i nazwisko:

Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury:
drogą elektroniczną na adres e-mail:

Tel.:

……………………………………………………………….
na poniższy adres firmy

E-mail:

Firma – dane do faktury
Nazwa:

Płatnik VAT:
[tak/nie]

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr:

NIP:

Adres korespondencyjny – wypełnić, gdy
adres firmy jest inny:

Proszę o wystawienie faktury proforma
TAK

NIE

Uczestnicy
1. Imię i nazwisko:

E-mail:

Tel. kontaktowy:

2. Imię i nazwisko:

E-mail:

Tel. kontaktowy:

3. Imię i nazwisko:

E-mail:

Tel. kontaktowy:

4. Imię i nazwisko:

E-mail:

Tel. kontaktowy:

5. Imię i nazwisko:

E-mail:

Tel. kontaktowy:

6. Imię i nazwisko:

E-mail:

Tel. kontaktowy:

Liczba osób zgłoszonych:

UWAGI (np. dot. diety/alergii)

Łączna wartość zgłoszenia netto/brutto:

Koszt uczestnictwa
bez noclegu: 1100 zł + 23%
VAT
Koszt uczestnictwa
bez noclegu: 1100 zł + 23%
VAT
Koszt uczestnictwa
bez noclegu: 1100 zł + 23%
VAT
Koszt uczestnictwa
bez noclegu: 1100 zł + 23%
VAT
Koszt uczestnictwa
bez noclegu: 1100 zł + 23%
VAT
Koszt uczestnictwa
bez noclegu: 1100 zł + 23%
VAT

Wpłaty prosimy dokonywać na:
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY, UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, 00-613 WARSZAWA
NIP 526-25-19-220
Nr rachunku bankowego: 27 1130 1017 0020 1237 5820 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Dopisek na przelewie: „konferencja spawalnicza/firma”
TERMIN WPŁAT: 8.11.2019 r.
Liczba uczestników konferencji jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

Oświadczenia:
Na podstawie art. 2 pkt 32 oraz art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług wyrażam zgodę na przesyłanie faktur
drogą elektroniczną.
Jednocześnie zobowiązujemy się/zobowiązuję się osobiście* do dokonania wpłaty tytułem uczestnictwa delegowanego
przez nas pracownika/mojego uczestnictwa* w wyżej wymienionej konferencji. *(proszę skreślić, jeśli nie dotyczy)
Należność przekażemy przelewem na konto TDT najpóźniej do 8.11.2019 r., bez roszczenia o zwrot wpłaty w przypadku
nieobecności zgłoszonej osoby/osób na konferencji.
Warunki rezygnacji:
 organizator
przyjmuje
rezygnację
wyłącznie
w
formie
pisemnej
na
adres
e-mail:
konferencja.spawalnicza@tdt.gov.pl. Brak pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji do 8.11.2019 r. będzie
skutkował obciążeniem Państwa całkowitym kosztem za uczestnictwo w konferencji.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca konferencji w przypadku niewystarczającej liczby osób,
które zadeklarowały swój udział w konferencji. W przypadku gdyby konferencja nie odbyła się z winy Organizatora,
TDT zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za uczestnictwo w konferencji (bez odsetek i odszkodowania) w terminie
10 dni roboczych od daty odwołania konferencji.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegenta.
Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej do uczestnictwa w konferencji, po uprzednim poinformowaniu Organizatora.
W cenę uczestnictwa w konferencji nie wliczono opłaty za nocleg. Uczestnik konferencji zobowiązany jest do
zorganizowania sobie noclegu we własnym zakresie. Organizator dysponuje ograniczoną liczbą miejsc noclegowych
w siedzibie TDT - decyduje kolejność wpłaty. W przypadku chęci skorzystania z noclegu w siedzibie TDT, uczestnik
zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora. Organizatora zastrzega sobie prawo do wskazania pokoju na
nocleg w siedzibie TDT.
W przypadku faktury proforma, termin wpłaty zostanie określony na fakturze.
Wypełniony formularz uczestnictwa w konferencji wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesyłać na adres e-mail:
konferencja.spawalnicza@tdt.gov.pl. Możliwe jest przesłanie samego wypełnionego formularza uczestnictwa w
konferencji, a w terminie późniejszym dosłanie wpłaty. Ostateczny termin nadsyłania kompletnego zgłoszenia upływa
8.11.2019 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty za udział w konferencji Transportowy Dozór Techniczny prześle Państwu fakturę za
pakiet konferencyjny.
O wpisie na listę uczestników konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz wniesienie wpłaty za uczestnictwo
w konferencji.

…….………………………………..….
(miejscowość i data)

………………………….……………………………….…………

…………….……………………………..

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

(pieczątka firmy)

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 „RODO”), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Transportowym Dozorze Technicznym jest: Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
Transportowego Dozoru Technicznego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Transportowym Dozorze Technicznym za pomocą adresu:
dane.osobowe@tdt.gov.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
o wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Transportowym Dozorze Technicznym;
o realizacji umów zawartych z kontrahentami Transportowego Dozoru Technicznego;
o w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być:
o organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
o osoby trzecie w zakresie danych osobowych, które niezbędne są do realizacji celów wynikających z przepisów prawa
w postaci prowadzenia ogólnodostępnych rejestrów,
o inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Transportowym Dozorem Technicznym
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
o prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
o prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
o prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
o prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich
do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
o prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie
zgody wyrażonej przez tę osobę,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
o prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
Administratora,
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych

interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Transportowym Dozorze Technicznym
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie
przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
1.
2.

3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zgłoszenia rezerwacji
noclegu.
Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Transportowy
Dozór Techniczny w celu niezbędnym do realizacji noclegu podczas konferencji organizowanych przez TDT, o prawie
wglądu do moich danych oraz ich poprawiania i usuwania, a także o dobrowolności podania moich danych.
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi na adres podany poniżej informacji dotyczących konferencji, seminariów i innych
wydarzeń organizowanych przez Transportowy Dozór Techniczny
pocztą email na adres ……………………………………………………………………………………….

..…….……………………….….
(miejscowość i data)

………………..…………………….………………………
(podpis uczestnika)

………….…….……………………
(pieczątka firmy)

KONTAKT:
w sprawach merytorycznych:
Adam Pieńczuk, e-mail: adam.pienczuk@tdt.gov.pl, tel. 606 660 047

w sprawach organizacyjnych:
Barbara Małyska-Makowska, e-mail: konferencja.spawalnicza@tdt.gov.pl, tel. 728 333 224
Barbara Roman, e-mail: konferencja.spawalnicza@tdt.gov.pl, tel. 513 125 057

