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III Międzynarodowa EKO – Konferencja EKON 2019: 

Circular Economy – THE ECONOMY OF THE FUTURE

18 - 19 października 2019
Hotel Młyn Jacka Hotel & SPA ****  

Wadowice, Jaroszowice 234

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NAZWA FIRMY 

ADRES FIRMY 

NIP FIRMY  
IMIĘ I NAZWISKO

UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW
1 OSOBA 2 OSOBA

TELEFON KONTAKTOWY    
ADRES E-MAIL 

KOSZT UCZESTNICTWA 
*Prosimy o zaznaczenie wybranej opcji 

◻ 850,00     PLN   netto od osoby w pokoju dwuosobowym
◻ 1200,00   PLN   netto od osoby w pokoju jednoosobowym
◻ 600,00     PLN   netto od osoby bez noclegu

 Warunki uczestnictwa : 
1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres: konferencja@fundacja-ekon.pl
2. Faktura proforma za udział w konferencji zostanie wystawiona i przesłana do uczestnika po otrzymaniu zgłoszenia. 
3. Rezygnacja z konferencji do 30 dni roboczych przed planowanym terminem, powoduje obciążenie firmy kosztem rezerwacji miejsca w wysokości 50%
     wpłaconej kwoty.
4. Rezygnacja z konferencji później niż 30 dni roboczych powoduje utratę całej wpłaconej kwoty.
5. Rezygnacja musi być złożona w formie pisemnej. 
6. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie, że zostali Państwo zapisani na konferencję. 
7. Zastrzegamy prawo zmiany terminu lub odwołania konferencji w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników. 
8. Szczegółowe informacje odnośnie tematyki jak i organizacji konferencji można uzyskać pod numerem telefonu :+48 32 725 49 24 oraz www.fundacja-ekon.pl
9. Biorąc udział w konferencji wyrażają Państwo zgodę na nieodpłatne wykorzystanie Państwa wizerunku przez Fundację EKON z siedzibą w Kobiórze (adres:
     ul. Kobiórska 71c, 43-210 Kobiór), KRS 0000580600, utrwalonego (m. in. w formie zdjęć, filmów, innych nagrań wizualnych i dźwiękowych) w związku z
     Państwa uczestnictwem w Konferencji EKON. Nagrania i zdjęcia będą umieszczane na stronie internetowej Fundacji EKON, w folderach informacyjnych i
     materiałach promocyjnych, a także innych materiałach zawierających informacje dotyczące Fundacji EKON, w tym w mediach społecznościowych. 
10. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Fundacji EKON zamieszczoną na stronie internetowej : www.fundacja-ekon.pl

◻ Akceptuję powyższe warunki uczestnictwa

_________________________________________________
CZYTELNY PODPIS I PIECZĄTKA

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Potwierdzam, że zapoznałem (zapoznałam) się z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej www.fundacja-ekon.pl oraz że zostałem poinformowany (zostałam poinformowana), iż moje dane 
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu. Wiem też, że mogę w każdej chwili wycofać moją zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano, na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Wyrażam zgodę Fundacji EKON z siedzibą w Kobiórze na opisane poniżej operacje przetwarzania moich danych osobowych obejmujących imię, 
nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwę firmy i adres firmy dokonywane w celu marketingu usług własnych oraz podmiotów partnerskich:
1. Wysyłanie mi przez e-mail treści marketingowych (np. newslettera, informacji o innych organizowanych konferencjach i szkoleniach oraz o promocjach i zniżkach) ◻ TAK*
2. Telefoniczne kontaktowanie się ze mną w celach marketingowych ◻ TAK*

______________________________
Czytelny podpis

* Zgoda jest dobrowolna i nie jest konieczna do współpracy z Fundacją EKON. Dzięki niej dowiesz się jednak łatwiej o usługach które mogą Cię zainteresować.

Ponadto wyrażam zgodę Fundacji EKON z siedzibą w Kobiórze na ujawnienie podmiotom partnerskim (Fundacji Pozytywnie Nakręceni Kulturą oraz Amber Eco sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach) moich 
danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwę firmy i adres firmy.
Ma to na celu zapewnienie mi kompleksowej oferty szkoleń i konferencji organizowanych przez te podmioty partnerskie. ◻ TAK**

______________________________
                                                                                        Czytelny podpis

** Zgoda jest dobrowolna i nie jest konieczna do współpracy z Fundacją EKON. Wierzymy jednak, że zainteresuje Cię oferta naszych partnerów.
 Numer zgłoszenia :

http://www.fundacja-ekon.pl/

