9-10 | 16-17 LUTEGO 2021

Autorski projekt i realizacja

SPOTKANIA
ONLINE 2021
IMIĘ I NAZWISKO

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem
oraz uczestnictwem w spotkaniu pełni:

stanowisko
e-mail

Małgorzata Jasik

Key Account Manager

tel.

mjasik@movida.com.pl

IMIĘ I NAZWISKO

tel.: (+48 22) 403 84 66

stanowisko
e-mail
tel.

POTWIERDZENIE i WARUNKI UCZESTNICTWA

FIRMA (dane do wystawienia faktury)

Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia
MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę.
Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, otrzymają
Państwo indywidualny kod dostępu i link do spotkania on-line.

adres

Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć
zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić
Organizatora.

tel.

W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni
przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa
nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie
udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami
uczestnictwa.

NIP

Adres dostarczenia faktury
(jeśli inny niż adres wystawienia faktury)

Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania
powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów
udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie
zgłoszenia wymaga formy pisemnej
i zostanie potwierdzone przez Organizatora.

Adres e-mail do przesyłania faktur elektronicznych

IMIĘ I NAZWISKO

MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian
w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną
zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu,
konferencji lub seminarium.

tel. / e-mail

MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

Osoba kontaktowa

Osoba akceptująca
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: MOVIDA Sp. z o.o. S. k z siedzibą przy ul. Niemcewicza 7/9 lok 18,
02-022 w Warszawie.

IMIĘ I NAZWISKO

stanowisko

Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować za
pomocą adresu e-mail: ochronadanych@movida.com.pl

WSPÓŁPRACA Z PODWYKONAWCAMI
I KONTRAKTORAMI - NAJLEPSZE PRAKTYKI

9-10 lutego 2021
OPTYMALIZACJA KOSZTÓW I LOGISTYKA UR
ORAZ DZIAŁÓW TECHNICZNYCH
- JAK REALIZOWAĆ CELE STRATEGICZNE
W TRUDNYCH CZASACH?

1390

+ 23%VAT

1390

+ 23%VAT

16-17 lutego 2021
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
W przypadku wcześniejszego zapełnienia listy Organizator
zakończy przyjmowanie zgłoszeń w dowolnym momencie.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na konto
MOVIDA Sp. z o.o. s.k.
ALIOR BANK, nr 22 2490 0005 0000 4520 1945 8793

Przy zgłoszeniu 2 osób lub na 2 spotkania- rabat 5%

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres
funkcjonowania naszej firmy, bądź do momentu wycofania
zgody.
Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie
ich w trakcie naszych rozmów telefonicznych, e-mailingowych
zapytań, z ankiet, których ewaluację robimy po każdym
zrealizowanym evencie (konferencji, seminarium, masterclass),
ze źródeł publicznie dostępnych oraz w sposób ręczny
lub/i telefoniczny w związku z podaniem danych w trakcie
współpracy bieżącej
Dane osobowe będziemy przekazywać tylko osobom
upoważnionym przez nas, naszym pracownikom
i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych
osobowych w celu wykonywania obowiązków.
Odbiorcami danych osobowych są także nasi Partnerzy, którzy
podczas zwiedzania zakładów, centrów logistycznych i innych
podmiotów maja politykę identyfikacji osób wchodzących
na teren zakładu. Odbiorcami danych (bez możliwości
dysponowania nimi) są również Uczestnicy naszych wydarzeń
(podczas podpisywania listy Uczestników), gdyż misją naszą
jest integrować grupy zarządzające obszarami do których
wydarzenia są kierowane, inspirować ich i wyposażać w wiedzę
prowadzącą do sukcesu ich organizacji.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.
Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na
podstawie udzielonej zgody, wykonania lub zawarcia umowy,
realizacji obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, w zależności od podstawy prawnej
łączącej Strony.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
cofnięcia zgody. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody
w każdym czasie poprzez kontakt z Administratorem.

...............................................
podpis i pieczątka
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