FORMULARZ zgłoszenia na Seminarium
Wybrane nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej
w połowie 2018 roku – nowelizacja ustawy o OZE, zmiany IRiESP,
stan wdrożenia rynku mocy
Warszawa, 24 lipca 2018 r. Hotel Sheraton, ul. B. Prusa 2

Zgłaszam(y) udział w Seminarium następujących osób:
Lp.
Nazwisko i imię
Stanowisko

Telefon kontaktowy

e-mail

1.
2.
3.
Nazwa Firmy: .............................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................
NIP: ...........................................................................................................................................
Telefon: ........................................................ e-mail: ...............................................................
Koszt udziału uczestnika obejmuje: • pełny udział w seminarium • materiały konferencyjne
• przerwy kawowe, lunch
Należność za udział w seminarium wynosi:
uczestnictwo (Członkowie TOE i IGEOŚ) …. osób × 1.350 zł = ……………+ 23% VAT = ………….…zł brutto
uczestnictwo (pozostałe osoby) …... osób × 1.650 zł = ………………...+ 23% VAT = ……………… zł brutto
RAZEM:……..………..… brutto (słownie:……………………………………………………..……………………….………… zł)
Oświadczam(y), że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy IGEOŚ jako organizatora do wystawienia faktury VAT bez
podpisów. Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z Seminarium po 16.07.2018 r.
materiały zostaną przesłane pocztą, a koszt nie zostanie zwrócony.
Niniejszy formularz stanowi ofertę zawarcia umowy udziału w Seminarium. Umowa zostaje skutecznie zawarta poprzez
przyjęcie oferty, tj. wypełnienie i odesłanie (pocztą lub skan e-mailem) wypełnionego formularza do IGEOŚ.
Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (odwołania Seminarium) w każdym czasie przy zwrocie
pełnej kwoty opłaty za udział.
Przyjmując ofertę potwierdzacie Państwo, że jesteście upoważnieni do przekazania Organizatorowi danych osobowych
osób wymienionych w formularzu na potrzeby przetwarzania w związku z zawarciem i wykonaniem umowy udziału w
Seminarium. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych są wyjaśnione w Załączniku
RODO do niniejszego formularza – odsyłając formularz potwierdzacie Państwo zapoznanie się z treścią Załącznika
RODO.

Data i miejsce:

Podpis osoby upoważnionej:

Pieczęć Instytucji:

…………………………

…………………………

…………………………

Należność prosimy przekazać na rachunek IGEOŚ w Volkswagen Bank Polska SA w Warszawie nr:

44 2130 0004 2001 0279 1192 0001 (z dopiskiem: SEMINARIUM _ imię _ nazwisko)
Prosimy o przesłanie formularza do dnia 20.07.2018 r. e-mail: sekretariat@igeos.pl oraz
wpłatę do dnia 23.07.2018 r. kwoty z pozycji RAZEM

Dodatkowe informacje: Monika Gasiuk, TOE
Monika Silva, IGEiOŚ

tel. (22) 827 57 93
tel. (22) 627 35 64

monika.gasiuk@toe.pl,
m.silva@igeos.pl

Załącznik RODO
do formularza zgłoszenia na Seminarium
W związku z postanowieniami 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 (RODO), Organizator
Seminarium informuje, że przetwarza dane uczestników Seminarium i przedstawicieli podmiotu
zawierającego umowę o udział w Seminarium w związku z zawarciem i wykonaniem tej umowy.
Podanie danych jest dobrowolne i zgoda na ich przetwarzanie może być w każdym czasie wycofana, przy
czym możliwość przetwarzania danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy udziału
w Seminarium przez Organizatora:
Administrator danych
osobowych

Współadministratorami Państwa danych osobowych są (Organizator):
1. Towarzystwo Obrotu Energią z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 7/9/11, 00-043
Warszawa (TOE); rodo@toe.pl
2. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony środowiska z siedzibą w Warszawie, ul.
Krucza 6/14, 00-950 Warszawa (IGEOŚ), skrytka pocztowa 897; sekretariat@igeos.pl

Cele przetwarzania
danych osobowych,
podstawa prawna

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez TOE oraz IGEOŚ jako niezbędne do
wykonywania umowy udziału w Seminarium, na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia RODO, w szczególności:
a. Prowadzenia korespondencji w sprawie Seminarium, w którym będą brali Państwo
udział;
b. Umożliwienia uczestniczenia w Seminarium, w tym wstępu do obiektu, w którym jest
organizowane;
c. rozliczenia należności z tytułu udziału w Seminarium.
Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia RODO dla celów wypełniania przez TOE lub IGEOŚ obowiązków
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów
regulujących kwestie rachunkowości i obowiązków podatkowych.

Okres, przez który
dane osobowe będą
przetwarzane

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres 10 lat od dnia zakończenia
Seminarium, a po tym okresie o ile wymagać tego będą przepisy, którym podlegać będą
TOE lub IGEOŚ.

Przekazywanie
danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:

Prawa osoby, której
dotyczą dane
osobowe

a.

Podmiotom świadczącym na rzecz TOE usługi niezbędne do przeprowadzenia
Seminarium w szczególności operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom usług
IT, doradcom w zakresie usług księgowych, prawnych, administracyjnych, zarządcy
obiektu, w którym odbywa się Seminarium;

b.

Bankom w zakresie realizacji płatności;

c.

Podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych zgodnie z
obowiązującym prawem.

Mają Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz żądania od TOE
oraz IGEOŚ ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w
każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych dokonanego przed jej wycofaniem, przy czym cofnięcie zgody może uniemożliwić
wykonanie umowy udziału w Seminarium i Państwa uczestnictwo w tym wydarzeniu.
Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego
się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem tym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.
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