ID Electronics Sp. z o.o.
ul. Przy Bażantarni 11
02-793 Warszawa

Rejestracja uczestników

Seminarium „ Automatyka budynkowa 2019” - dla instalatorów, integratorów i
projektantów systemów automatyki budynkowej.
Termin: 9–10 stycznia 2019
Adres: Pałac Żelechów SPA & Wellness, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36, 08-430
Żelechów
Organizator: ID Electronics Sp. z o.o., ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa
Kontakt: Magdalena Pochopień (+48) 605 858 515, knx@ide.com.pl

DANE PODSTAWOWE
nazwa firmy

NIP

ulica, numer lokalu

miasto, kod pocztowy
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Zgłaszam udział w seminarium:
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nazwisko

e-mail
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Skąd się dowiedziałeś o szkoleniu?
 telefon
 internet
 newsletter
 od znajomego
 inne
NOCLEG

Warunki rezerwacji noclegu
W przypadku wybrania opcji noclegu, prosimy o wpłatę należności do dnia 19.12.2018 na
podstawie otrzymanego od nas dokumentu sprzedaży. Dokonując rezerwacji pokoju w
późniejszym terminie nie możemy zagwarantować dostępności pokoi oraz ceny. Wpłacona
kwota nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z noclegu. Brak wpłaty za nocleg w
terminie do 19.12.2018. nie gwarantuje dostępności miejsca noclegowego.
Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 12:00 dnia następnego.
W cenie noclegu: śniadanie (7:00-10:00), parking, wi-fi, nielimitowane korzystanie z trzech
basenów, pokoju wodnych medytacji, saun: ziołowej, solnej, parowej, fińskiej, pikady w
dżungli, sadzawki lodowej, strefy relaksu.
Chcę skorzystać z noclegu
 miejsce w pokoju 2-osobowym - koszt 140 zł brutto
 pokój 1-osobowy - koszt 200 zł brutto
 pokój 2-osobowy - koszt 250 zł brutto
POSIŁKI

Chcę skorzystać z posiłków
 kolacja z niespodzianką - dnia 9.01.2019., godz. 19.00
 lunch - dnia 10.01.2019., godz. 12.30
Ograniczenia związane z dietą
 brak
 wegetariańskie
 wegańskie
 bezglutenowe
 alergie / jakie …………………
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ZGODY
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ID Electronics Sp. z o.o. moich danych osobowych
zawartych w formularzu powyżej w związku ze zgłoszeniem na seminarium. *
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ID Electronics Sp. z o.o., z
siedzibą przy ul. Przy Bażantarni 11, w Warszawie, 02-793 Warszawa, w zakresie imienia i
nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) 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 uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
„RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami,
promocjami szkoleniowymi. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być
wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie
zgody jest w pełni legalne.
 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres
poczty elektronicznej.
 Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności *
* Zgody niezbędne do przyjęcia zgłoszenia

…………………………………………………………………
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej

__________________________________________________________
Potwierdzenie zgłoszenia:
Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres knx@ide.com.pl.
Po otrzymaniu formularza zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.
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