KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W SPOTKANIU INFORMACYJNYM
ORGANIZOWANYM W DNIU 15 STYCZNIA 2019 R.
W HOTELU CZERNIEWSKI - 02-231 WARSZAWA UL. JUTRZENKI 119

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

.....................................
(miejscowość i data)

(Pieczątka firmy)
Nazwa firmy:…………………..
Adres:………………………….

Tel.: ........................................
e-mail: ………………………..
NIP …………………………..
Stowarzyszenie Forum Recyklingu
Samochodów - FORS
Al. Jerozolimskie 202
02-486 WARSZAWA
Tel / fax: +48 22 87 40 114
e-mail: sekretariat@fors.pl
Zgłaszam udział wymienionych osób w Spotkaniu Informacyjnym w dniu 15 stycznia 2019 r.

L.p.

Imię i Nazwisko

*Nazwa firmy

Numer NIP

1.

2.

Opłata za udział w Spotkaniu Informacyjnym od osoby wynosi:
- 300 zł (trzysta 00/100 zł) brutto/os. – dla członków Stowarzyszenia FORS
- 500 zł (pięćset 00/100 zł) brutto/os. – dla osób spoza Stowarzyszenia FORS
W przypadku pisemnej rezygnacji do 8 stycznia 2019 r., organizator zobowiązuje się do zwrotu
100% opłaconej kwoty. Rezygnacja po tym terminie lub nieobecność na Spotkaniu Informacyjnym jest jednoznaczna z
poniesieniem całkowitych kosztów udziału w Spotkaniu Informacyjnym. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z
rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby może wziąć udział inny pracownik firmy.
Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa oraz zobowiązuję się do dokonania opłaty z tytułu uczestnictwa w
Spotkaniu Informacyjnym w wysokości: …............................ zł
(słownie złotych ……………………………………………………………)
na Wasze konto: BANK PEKAO S.A. 66 1240 5921 1111 0000 4757 2007.
*- w przypadku gdy członkiem FORS jest firma, zostanie wystawiona faktura

Kartę i oświadczenie prosimy wysłać do FORS mailem na adres: sekretariat@fors.pl
Podpis:

OŚWIADCZENIE RODO
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych na stronie http://fors.pl/ i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby Spotkania Informacyjnego organizowanego
przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
2016, Nr 119).

Podpis: …………………………………..

