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……………………………….                                         ……………………………….  
Miejscowość i data                                               (pieczęć firmy) 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

Zgłaszamy udział w VIII Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej wpisującej się w 60-lecie Oddziału PZITS w Białymstoku,  
która odbędzie się w dniach 29-30 września 2022r. w Hotelu Mikołajki Resort Hotel & SPA, Jora Wielka 54C 11-730 Mikołajki 

 

Lp Imię nazwisko –  
drukowanymi literami 

Stanowisko Tel. komórkowy Adres e-mail 

1.     

2.     

3.     

 

Dojazd członków PZITS z Białegostoku na VIII Podlaską Konferencję Ciepłowniczą do hotelu Mikołajki Resort Hotel & SPA,  
Jora Wielka 54C 11-730 Mikołajki zapewnia organizator. Osoby nie będące członkami PZiTS organizują transport we własnym 
zakresie. 
Koszt udziału w konferencji z noclegiem w dniach 29-30.09.2022 r.  wynosi: 
250,00zł + 23%VAT (307,50zł) od członka PZITS   
400,00zł + 23%VAT (492,00zł brutto) od osoby nie należącej do PZITS. 
 

Zobowiązujemy się do wpłacenia ww. należności do dnia 30.08.2022 r.   
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 2, 15-097 Białystok,  
nr konta : 67 1090 2587 0000 0001 2057 5021, Bank Zachodni WBK S.A.  
– ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. 
Termin przesyłania Formularza Zgłoszeniowego upływa w dniu 30-08-2022. 

Po tym terminie zgłoszenie wymaga akceptacji Organizatora a koszt uczestnictwa ulega zmianie jak poniżej: 
500,00 zł + 23%VAT (brutto 615,00zł) obowiązuje członka PZITS   
800,00 zł + 23%VAT (brutto 984,00zł) od osoby nie należącej do PZITS  
 
 Poniżej podaję dane do wystawienia rachunku za opłaconą konferencję: 
 
Nazwa Firmy/Imię Nazwisko .............................................................................. 

 

ulica i nr        ............................................................................... 

 

kod pocztowy  ............................................................................ 

 

miejscowość   ............................................................................ 
 

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

*oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i upoważniamy organizatora konferencji do wystawienia rachunku bez naszego podpisu. 

**oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem VIII Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej  dostępnym na stronie www.pzits.bialystok.pl 

***W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji w terminie krótszym niż 14 dni  przed jej rozpoczęciem, zobowiązujemy się do pokrycia 100% należności  

za udział osoby określonej w formularzu zgłoszeniowym. 
 

…………….…………………………………… 

Podpis 

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  WRAZ Z „OŚWIADCZENIEM O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”  
NALEŻY PRZESŁAĆ MAILEM NA ADRES: biuro@pzits.bialystok.pl 

Kontakt:  

Małgorzata Sewestian-Pieśniak, tel. 693 324 954 e-mail: biuro@pzits.bialystok.pl; msewestian@pzits.bialystok.pl  

Sylwia Prabucka, e-mail: sprabucka@pzits.bialystok.pl  
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Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 
Dotyczące VIII Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej  

Mikołajki Resort Hotel & SPA, Jora Wielka 54C, 11-730 Mikołajki, 29-30.09.2022r. 
 

1. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. 
2. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem VIII Podlaskiej Konferencji 
Ciepłowniczej wpisującej się w 60-lecie Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych 
w Białymstoku. 
3. Uczestnik oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu organizacji i przeprowadzenia Konferencji 
(w tym stworzenia listy uczestników) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej Konferencji. 
4. Uczestnik oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyraża zgodę na przetwarzanie 
jego wizerunku / LOGO FIRMY przez Administratora dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych 
związanych z działalnością Administratora. 
5. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji 
6. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również 
o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku  
7. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku / LOGO FIRMY 
przez Organizatora do promowania Konferencji. dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych 
związanych z działalnością Organizatora.  
8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem 
przetwarzania danych. 
9. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych. 
10. Administratorem danych osobowych jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych 
(„Administrator”), ul. Czackiego 3/5 pok 217, 00-043 Warszawa, e-mail: biuro@pzits.pl, numer telefonu:  
+48 22 826 28 94. 
11.  Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą przez okres organizacji 
i przeprowadzenia Konferencji. 
12. Administrator wykorzysta wszelkie możliwe i nakazane prawem środki techniczne i organizacyjne służące 
ochronie danych osobowych Uczestników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby 
nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji. 
13. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem 
przy organizacji i przeprowadzenia Konferencji, w tym prezentujące się firmy. 
14. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jego działalności oraz zakresu 
udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Uczestnikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim 
bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie. 
15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji. 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych 
w podanym wyżej zakresie. 
 

…………………….. …………………… …………………………… 
miejscowość     data     własnoręczny podpis 

 


