KARTA ZGŁOSZENIA
na KONFERENCJĘ
"RODO a ochrona danych osobowych po zmianie 25.05.2018. Nowe wymagania, ryzyka i szanse."
21.02.2018r. Tychy
Al. Niepodległości 32 w Tychach.

Nazwa firmy, instytucji: …........................ ...................................................................
Adres, tel., e-mail; …............................................ .................................................................
LISTA UCZESTNIKÓW
1. imię i nazwisko …................................................................. 2. imię i nazwisko ….................................................................
Administratorem w/w danych osobowych jest Śródmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12. Dane przetwarzane są w zakresie organizacji
i przebiegu konferencji "RODO a ochrona danych osobowych po zmianie 25.05.2018. Nowe wymagania, ryzyka i szanse." oraz możliwości przedstawienia
informacji handlowych dotyczących oferty szkoleniowej. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
TAK  NIE 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) oraz dla celów organizacji i przebiegu konferencji "RODO a ochrona danych osobowych po zmianie 25.05.2018.
Nowe wymagania, ryzyka i szanse." oraz możliwości przedstawienia informacji handlowych dotyczących oferty szkoleniowej.
Wyrażam zgodę na udostępnienie w/w danych osobowych partnerowi konferencji - TUV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 celem przedstawienia informacji handlowych dotyczących oferty szkoleniowej.

TAK  NIE 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących oferty szkoleniowej Śródmieście Sp. z o.o. oraz
TAK  NIE 
TUV NORD Polska Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

….....................................................

miejscowość i data

............................................................................................................................................

imię, nazwisko i czytelny podpis osoby upoważnionej
oraz pieczątka podmiotu

REJESTRACJA
Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres karolina.chemicz@edukacja.tychy.pl lub dostarczenie osobiście do Centrum Szkoleniowego
“Śródmieście” przy Al. Niepodległości 32 w Tychach 43-100 (pon-piąt. od godz. 8.00. do godz. 16.00)
Liczba uczestników konferencji jest ograniczona (250 osób), decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konferencji jest bezpłatny.

DLA KOGO
Konferencja skierowana jest do wszystkich firm i instytucji w których przetwarzane są dane osobowe. Przetwarzanie danych to operacje wykonywane na
danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te działania, które
wykonuje się w systemach informatycznych).
Udział w Konferencji jest dla każdego, kto chce dowiedzieć się jak skutecznie przygotować swoją organizację do wdrożenia zmian wynikających z reformy i
poznać praktyczne konsekwencje wynikające z wprowadzenia nowych przepisów.

OPIEKUN KONFERENCJI
Karolina Chemicz-Pałys
Dyrektor ds. Szkoleń i Marketingu
karolina.chemicz@edukacja.tychy.pl
kom. 512-048-016
Centrum Szkoleniowe ŚRÓDMIEŚCIE
Al. Niepodległosci 32 (I piętro)
Tychy 43-100
woj. śląskie.

PARTNER WYDARZENIA
TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice.

