
 
Formularz zgłoszeniowy                                                     
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: konferencje@mycompanypolska.pl 
Potwierdzenie rejestracji na konferencję zostanie wysłane w ciągu 2 dni roboczych. 

 
Tytuł szkolenia            Akademia Małego i Średniego Przedsiębiorcy - III edycja - Warszawa 

Termin szkolenia        20 listopada 2018 

Miejsce szkolenia       Golden Floor Tower ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 

Koszt uczestnictwa  Uczestnictwo bezpłatne 
(uczestnik otrzymuje: materiały konferencyjne, możliwość indywidualnej konsultacji podczas konferencji, catering) 
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Imię  Nazwisko 

Nazwa firmy 

Ulica Nr domu/lokalu 

Kod pocztowy Miasto 

Stanowisko  NIP 

Adres e-mail Telefon 

Branża  Produkcja 
 Prawo/podatki 
 Farmacja 
 Marketing i PR 

 Nieruchomości/Budownictwo 
 Finanse/Bankowość/Ekonomia 
 IT/Telekomunikacja/Media  
 Doradztwo konsulting              

 Kadry i Płace 
 Rynek Kapitałowy 
 Sektor publiczny 
 Inne 

Liczba zatrudnionych osób  1-20  20-50  50-250  powyżej 250 
 

Dane osoby zgłaszającej* 

 
*jeżeli jest inne od danych uczestnika 

 
Osobą kontaktową podaną w powyższym formularzu może być tylko osoba wypełniająca i wysyłająca formularz.  
Osobę wypełniającą i wysyłającą formularz uważa się za należycie umocowaną do działania w imieniu firmy/instytucji.  

 
Warunki uczestnictwa w konferencjach Tarsago Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:  

          Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia na adres konferencje@mycompanypolska.pl  
oraz otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa od Organizatorów  

 
Warunki rezygnacji: 
          Odwołanie zgłoszenia udziału w konferencji wymaga formy pisemnej wysłanej na adres e-mail konferencje@mycompanypolska.pl 

 
 

   Zapoznałem się i akceptuję Regulamin szkoleń i konferencji (www.konferencje.mycompanypolska.pl/regulamin) 

 
Wyrażam dobrowolną zgodę na: 
 otrzymywanie od Tarsago Polska sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną, np. dot. szkoleń i konferencji 

 otrzymywanie od Tarsago Polska sp. z o.o. połączeń telemarketingowych (tj. używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych 
        systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego), np. dot. szkoleń i konferencji 

 udostępnienie moich danych osobowych Partnerom (www.konferencje.mycompanypolska.pl/partnerzy) tego szkolenia/konferencji  
        w celu marketingu ich produktów i usług  

 otrzymywanie od ww. Partnerów informacji handlowych drogą elektroniczną 

 otrzymywanie ww. Partnerów połączeń telemarketingowych (tj. używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów 
        wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza zgłoszeniowego jest Tarsago Polska sp. z o.o., adres korespondencyjny: przegródka pocztowa nr 5, 00-965 

Warszawa 22. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy objętej Regulaminem (tj. udziału w szkoleniu/konferencji). Twoje dane będą również w celu 
prowadzenia marketingu towarów i usług Tarsago Polska sp. z o.o. .Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dane będą również udostępnione naszym Parterom szkolenia/konferencji w celu marketingu ich 
produktów i usług. Dane będą również wykorzystywane do podjęcia decyzji opartych jedynie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, dzięki czemu będziemy mogli dostosować ofertę do Twoich 

zainteresowań lub potrzeb. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia,  
a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku udzielenia zgody, masz prawo do jej odwołania. W celu realizacji uprawnień prosimy o kontakt  
– e-mail: dpo_pl@tarsago.com Pełna informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajduje się na stronie www.tarsago.pl/polityka-prywatnosci  

 
 

                                                        ___________________________________________________ 

                                 Zamawiam uczestnictwo w konferencji  

                                      Data i podpis                 Pieczątka firmy 
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