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*Niniejszym zgłaszam swój udział w konferencji szkoleniowej „Bezpieczeństwo żywności – nadzór, podział kompetencji oraz 

doświadczeń we współpracy pomiędzy służbami weterynaryjnymi a branżą mięsną”, która odbędzie się w dniach 14-15.02.19. 

Wyrażam zgodę na wystawienie dokumentu księgowego, na podstawie danych zawartych w niniejszym formularzu. Deklaruję 

uiszczenie należytej opłaty za dokonanie rezerwacji noclegu, zgodnie z niniejszym formularzem na rzecz: ARCHE S.A. z siedzibą 

w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 134. 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku. ZPM zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu konferencji w formie zapisu 

fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych. Udział w konferencji 

oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także 

na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów 

i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez ZPM, w innych elektronicznych środkach przekazu 

zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez ZPM, w publikacjach kwartalnika "POLSKIE MIĘSO", a także 

w publikacjach i serwisach osób trzecich. Każdy kto korzysta z konferencji organizowanych przez ZPM i nie wyraża zgody 

na wykorzystanie jego wizerunku w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez ZPM w celach 

promocyjnych i rozpowszechniania działań ZPM jest obowiązany zgłosić to osobie prowadzącej daną konferencję.  

  

 

Warunki uczestnictwa: 

  

1. Cena obejmuje udział w konferencji, całodzienną przerwę kawową, lunch, uroczystą kolację. 

2. Zgłoszenie następuje w momencie otrzymania przez organizatora wypełnionego Formularza 

Zgłoszenia. 

3. Przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy 

pomiędzy Związkiem Polskie Mięso a podmiotem deklarującym udział w konferencji. Wynikającą z 

zawartej umowy należność należy uregulować przelewem na podstawie otrzymanej faktury VAT/noty 

obciążeniowej. 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA dla przedstawiciela BRANŻY 

Imię i nazwisko uczestnika*  
 

 

E-mail: 
 

 

Telefon:  
 

Firma:  
 

 

Stanowisko: 
 

 

Rodzaj dokumentu księgowego (właściwe zaznaczyć): 
 Faktura VAT 
 Dokument pro-forma/ faktura VAT 

Dane do dokumentu księgowego 
(Nazwa firmy, adres, NIP): 

 
 
 
 
 

 

Typ uczestnictwa (prosimy zaznaczyć krzyżykiem): 

 Przedstawiciel zakładu mięsnego należącego do Związku „Polskie Mięso”                     699 zł 

 Przedstawiciel zakładu mięsnego nie należącego do Związku „Polskie Mięso”                899 zł 

 Przedstawiciel firmy okołobranżowej należącej do Związku „Polskie Mięso”                  999 zł       

 Przedstawiciel firmy okołobranżowej nie należącej do Związku „Polskie Mięso”           1199 zł  

Podane kwoty są cenami netto 
 

Dodatkowo nocleg ze śniadaniem: 
 pokój 1 –osobowy w terminie przed konferencją 13/14.02.2019r.                         290 zł 

 pokój 1 –osobowy w terminie po konferencji 14/15.02.2019r.                              290 zł 

 

Bezpieczeństwo żywności – nadzór, podział kompetencji oraz doświadczeń  
we współpracy pomiędzy służbami weterynaryjnymi a branżą mięsną 

14-15.02.2019r.  ▪ Hotel Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Pałac i Folwark Łochów ▪ 
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4. Wypełniony Formularz prosimy przesłać na adres: zgloszenie@polskie-mieso.pl do dn. 31.01.2019 r. 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z Konferencji po 31.02.2019 r. zgłaszający zobowiązany jest do 

uiszczenia opłaty manipulacyjnej wynoszącej 50% kwoty wynikającej z formularza za uczestnictwo 

oraz 100% opłaty za nocleg. 

6. Deklaracja opłaty za nocleg nie ulega anulacji ani zwrotowi. 

7. Związek Polskie Mięso zastrzega sobie prawo do zmiany programu, miejsca konferencji w sposób 

niezmieniający wartości merytorycznej Konferencji. 

8. Związek Polskie Mięso zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub zmiany jej terminu. 

9. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty do dnia 11.02.2019r. 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Polskie Mięso., z siedzibą w Warszawie (00-613), przy ul. Chałubińskiego 8 (dalej 
„Administrator” lub „Organizator”). 

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji ,,Bezpieczeństwo żywności – nadzór, podział 

kompetencji oraz doświadczeń we współpracy pomiędzy służbami weterynaryjnymi a branżą mięsną”, wykonania umowy łączącej Panią/Pana z 

Organizatorem Konferencji, wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach promocyjnych oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 
1. lit. a) i b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy pomiędzy uczestnikiem i Administratorem oraz 3 lata od zakończenia 

Konferencji. 
Odbiorcą danych będą podmioty świadczące usługi związane z przygotowaniem i obsługą Konferencji oraz inne podmioty świadczące usługi związane 

z wykonaniem umowy m. in. podmioty świadczące usługi księgowe, usługi IT oraz agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, zgłoszenia 
sprzeciwu. 

Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie wiązało się z uniemożliwieniem Pani/ Panu udziału w Konferencji. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest 
dobrowolne ale niezbędne do wysyłki informacji marketingowych. 

Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania 

Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie 

Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy info@polskie-mieso.pl lub zgłosić się do biura ul. Chałubińskiego 8 00-613 
Warszawa.  
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