Formularz zgłoszenia na seminarium strefowe
Termin seminarium:
10 grudnia 2018 - Zielona Góra - Hotel Ruben - Al. Konstytucji 3 Maja 1 A*
13 grudnia 2018 - Kostrzyn nad Odrą - Hotel Bastion ul. Graniczna 1*
*właściwe zakreślić

Aby zarejestrować się na seminarium należy przesłać formularz do K-S SSE S.A.
na nr fax: (95) 752 41 67 lub e-mail: lewicka@kssse.pl
Informacja o uczestniku:

Koszt uczestnictwa w seminarium:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Firma / adres:
Miasto:
Kod:

tel. biuro Spółki:
fax. biuro Spółki:

Dla jednej osoby z firmy prowadzącej działalność na
terenie K-S SSE udział w seminarium jest bezpłatny.
Koszt kolejnej osoby wynosi: 250,00 PLN + 23 % VAT.
Rezygnacji z udziału w seminarium bez ponoszenia
kosztów można dokonać nie później niż na 3 dni
robocze przed terminem seminarium, pod warunkiem
pisemnego (e-mail lub fax) oświadczenia woli na
adres e-mail: lewicka@kssse.pl lub faksem na nr (95)
752 41 67.
Całkowity koszt seminarium ponoszony jest przez
uczestnika w przypadku rezygnacji na mniej niż 3 dni
robocze przed terminem seminarium (dot. także
osoby, która zgłasza swój udział bezpłatnie).
W przypadkach losowych prosimy o informację
pisemną lub telefoniczną (tel. 95 721 98 00) nawet
tuż przed rozpoczęciem seminarium.

e-mail:

Cena zawiera: materiały, serwis kawowy, lunch,
certyfikat wydany przez K-S SSE.

Faktura VAT:

Ostateczny termin płatności:

Numer NIP ______ - ________ - _________ - ______
W przypadku, gdy dane do wystawienia faktury są inne niż wyżej,
prosimy o załączenie danych potrzebnych do wystawienia faktury.

Płatność po seminarium na podstawie wystawionej
przez K-S SSE faktury VAT.

Data i podpis: _______________________________

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w
Kostrzynie nad Odrą. Państwa dane przetwarzane są w celu organizacji seminarium.
Oświadczam, że:


wyrażam zgodę *



nie wyrażam zgody *

na udostępnienie przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., działającą jako Organizator Seminarium, moich
danych osobowych w następującym zakresie: imię, nazwisko, nazwa firmy oraz stanowisko na rzecz Deloitte Doradztwo
Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. (z siedzibą w Warszawie 00-133, al. Jana Pawła II 22, dalej jako: „Deloitte”) i na
przetwarzanie tych danych przez Deloitte działającą jako Partner Merytoryczny Seminarium i administrator danych (w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych), w celu prowadzenia działań związanych ze
współorganizacją Seminarium. Jestem świadoma/y, że zgoda ma charakter dobrowolny. Zostałam/em powiadomiona/y o
przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. W celu realizacji tych praw w odniesieniu do
danych osobowych przetwarzanych przez Deloitte, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: mbieganski@deloitteCE.com

*właściwe zakreślić
Podpis __________________________

