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ZGŁOSZENIE   
Zgłaszam uczestnictwo w konferencji:  III FORUM BOMIS WYCENY 2018  
Zapobieganie defraudacjom przy finansowaniu inwestycji zabezpieczanych na maszynach i urządzeniach   	
Termin: 22 października 2018 r., Poznań, Hotel Platinum Palace Residence, ul. Reymonta 19  
Cena uczestnictwa: 390 zł netto + VAT obowiązujący.  Cena obejmuje uczestnictwo osoby w konferencji, 
materiały konferencyjne, imienny certyfikat, posiłek obiadowy.                                                                           
Opłata przeznaczona będzie na realizację celów statutowych Fundacji BOMIS www.fundacja.bomis.pl. 
 
Imię i nazwisko uczestnika:…………………….......................................................................................................  
 
Stanowisko:...................................................................................e-mail:..................................................................  
 
Nazwa organizacji [dane do faktury]:…………………………………………………………………….…….  
 
Adres:..........................................................................................................................................................................  
 
NIP…………………………… telefon:.................................................................  
 
Upoważniam Organizatora – Fundację BOMIS do wystawienia dokumentu księgowego bez podpisu odbiorcy. Wypełnione 
zgłoszenie jest równoznaczne ze zobowiązaniem do zapłacenia za udział  w konferencji.  Odwołanie uczestnictwa                          
w konferencji z powodu  nieprzewidywalnych zdarzeń  jest możliwe poprzez pisemne zawiadomienie Organizatora                      
w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia spotkania. Rezygnacja z uczestnictwa po tym terminie nie zwalnia z konieczności 
wniesienia opłaty, z wyjątkiem sytuacji udokumentowanych zdarzeń losowych. Organizator zastrzega sobie prawo                     
do odwołania konferencji. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez 
uczestnika lub też zaproponowania kolejnego terminu realizacji usługi za porozumieniem stron. W przypadku zdarzenia 
losowego lub zaistnienia siły wyższej, które uniemożliwią zarówno przeprowadzenie konferencji,  jak i jej odwołanie, 
organizator zwróci kwotę wpłaconą przez uczestnika bez dodatkowych kosztów, jakie uczestnik poniósł.  
 
 

.........................................................................  
       pieczątka organizacji  i podpis  

 
☐Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie informowania o konferencjach, spotkaniach, 
publikacjach oraz sprawach dotyczących przebiegu współpracy z Fundacją BOMIS. Zostałem/am poinformowany/a o prawie 
do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Mam również prawo żądania od administratora dostępu do moich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo zwrócenia się do organu nadzorczego. W przypadku 
pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 
odo@bomis.pl. Podstawa prawna: Rozporządzenie 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 
 

                                    
                              (imię i nazwisko, podpis) 

 
 
Prosimy o odesłanie formularza na numer faksu 61/ 666 15 90 lub na adres e-mail biuro@fundacja.bomis.pl. 
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres e-mail podany przez Państwa powyżej.   


