
Karty uczestnictwa w konferencji należy przesyłać na adres Biura Organizacyjnego Konferencji do dnia 7 maja 2019 roku. 
Karty  można przesyłać: pocztą, faksem lub mailem na adres: biuro@piskp.pl. 

O wpisie na listę uczestników konferencji będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty za uczestnictwo w konferencji. 
Na pojedynczej karcie prosimy zgłaszać tylko jednego uczestnika konferencji. 

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

…………………………..………………..…… 
(pieczątka firmowa) 

Biuro Organizacyjne Konferencji 
„Stacje Kontroli Pojazdów – 2019” 
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów 
ul. Gdańska 51 lok. A, 01-633 Warszawa 
tel. (22) 811 26 06; fax (22) 811 28 78; e-mail: biuro@piskp.pl 
Nr rachunku bankowego: 40 1050 1025 1000 0022 8014 9754 

 
 

KARTA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 
„STACJE KONTROLI POJAZDÓW – 2019” 

Nowe technologie w SKP  

Działając w imieniu firmy: 

 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………… 

 
(pełna nazwa i adres firmy zgłaszającej uczestnika konferencji) 

 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

(dane do faktury VAT jeśli inne niż w kolumnie obok) 

Numer identyfikacji podatkowej NIP  

zgłaszam udział w XV konferencji pt. „Stacje Kontroli Pojazdów – 2019” następującej osoby: 

Imię   Nazwisko  

Adres zamieszkania – dane dla celów meldunkowych hotelu  

Adres e-mail  Nr telefonu  

 

Czy firma jest zrzeszona w PISKP Tak Nie 
 

Proszę o rezerwację: 

Pokoju 1–osobowego  1) 

Miejsca w pokoju 2–osobowym                                           

 
W pokoju z …………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko 
 

W pokoju  z osobą zgłoszoną jako osoba towarzysząca: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i Nazwisko 

Miejsca parkingowego  2) 

Stoiska wystawowego/pkt. informacyjnego  3) 
Wyrażam zgodę, na przetwarzanie przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów z siedzibą w Warszawie, ul. Gdańska 51, 01-633 
Warszawa, moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i obsługi konferencji. 
 

……………………….……………………………… 
(podpis osoby zgłoszonej) 

1)  liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń; 2, 3) płatne dodatkowo. 

Uwaga: uczestnik może zrezygnować z udziału w konferencji na 7 dni przed  
terminem jej rozpoczęcia (rezygnacja wyłącznie w formie pisemnej).  
Brak odwołania zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami. 

……………………….……………………………… 
(podpisy i pieczątka osoby upoważnionej) 
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W związku z organizacją konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2019”   

administratorem danych osobowych jest 

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów. 

 

 

 

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów z siedzibą w Warszawie ul. Gdańska 51, 01-633 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 

KRS pod nr: 0000205318, NIP: 113-24-80-641,  jako administrator Twoich danych osobowych, informuje że: 

- podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do sprawnego przeprowadzenia konferencji oraz 

wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w konferencji; 

- posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

- podane przez Ciebie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

- Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji konferencji, a także 

archiwalnie jeśli zajdzie konieczność wystawienia duplikatu zaświadczenia o uczestnictwie w konferencji lub 

do czasu wycofania przez Ciebie zgody; 

- masz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

 
 
 


