ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Polska Izba Paliw Płynnych zaprasza na spotkanie regionalne branży paliwowej.
Planowana tematyka spotkania*:
Pierwsza część spotkania:
 bieżąca sytuacja rynku paliwowego w świetle wyzwań geopolitycznych oraz inflacyjnych,
 problemy występujące na danym mikrorynku - dyskusja z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami
urzędów ważnych dla branży paliwowej.
 najistotniejsze zmiany w regulacjach prawnych dotyczących rynku paliwowego
Druga część spotkania:
 problemy przedsiębiorców prowadzących stacje franczyzowe - spotkania wewnętrzne w ramach danej
sieci stacji)
Po zakończonym spotkaniu zapraszamy na lunch.
* Polska Izba Paliw Płynnych zastrzega sobie możliwość korekty programu

UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY. ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres spotkaniePIPP@paliwa.pl

Zgłaszam swój udział w spotkaniu (proszę postawić X przy wybranym spotkaniu):
7 czerwca br. - Wrocław - Hotel Jasek (zgłoszenia do 2 czerwca)
9 czerwca br. - Kraków (Modlniczka) - Hotel Witek (zgłoszenia do 2 czerwca)
21 czerwca br. - Olsztyn - Hotel HP Park (zgłoszenia do 14 czerwca)
22 czerwca br. - Odolion k. Torunia - HOTEL-RESTAURACJA AQUARIUS (zgłoszenia do 14 czerwca)
23 czerwca br. - Warszawa (Ożarów Mazowiecki) - MCC Mazurkas Conference Centre&Hotel (zgłoszenia do 14 czerwca)

Firma............................................................................. Adres firmy:.....................................................................................................................
Imię i Nazwisko uczestnika..............................................................................................
Telefon........................................... e-mail................................................................
firma jest / nie jest stacją paliw lub posiada liczbę …….. stacji;

www .............................................................................

firma jest / nie jest hurtownią paliw

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informuję, że Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Paliw Płynnych z siedzibą w
(00-195) Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok 521. Dane osobowe zamieszczone w niniejszym formularzu zgłoszenia przetwarzane są w celu realizacji wskazanego wyżej spotkania oraz w celach
marketingowych. Jednocześnie informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji tego zgłoszenia. W celu zapoznania się z Polityką ochrony danych osobowych oraz wszelkim przysługującym Państwu
prawom prosimy o zapoznanie się z „Polityką Ochrony Danych Osobowych w PIPP” dostępną na stronie paliwa.pl
Chcemy Państwa zapewnić, że dbamy o bezpieczeństwo danych i korzystamy z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności – m.in. do wysyłania Państwu informacji typu np.
newslettery/alerty/ważne informacje dot. rynku paliwowego, informacje marketingowe i handlowe, informacje o organizowanych przez nas szkoleniach, konferencjach, spotkaniach i targach
STACJA PALIW. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż przebieg spotkania może być rejestrowany przez Organizatora lub inne upoważnione podmioty za pomocą urządzeń utrwalających obraz
i/lub dźwięk.

!

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie od Polska Izba Paliw Płynnych (PIPP) z siedzibą w Warszawie (00-195), ul. Słomińskiego 19, lok. 521 środków komunikacji
elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) jak również na użycie przez PIPP urządzeń
końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014 poz. 243).Oświadczam, że zdaję sobie sprawę,
że wyrażanie zgody jest dobrowolne, zaś sama zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

! Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polska Izba Paliw Płynnych z siedzibą w Warszawie (00-195), ul. Słomińskiego 19, lok. 521 w
celach marketingowych oraz statystycznych w zakresie wskazanym w powyższym formularzu. Zdaję sobie sprawę, że podanie moich danych jest dobrowolne, zaś podstawą tego przetwarzania
jest wyrażenie przeze mnie zgody. Zdaję sobie sprawę, że mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizowania świadczeń
związanych z wyżej wskazanym celem marketingowym lub statystycznym – najpóźniej do momentu wycofania zgody. Wycofanie może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na
adres: izba@paliwa.pl

* niepotrzebne skreślić

data......................................

czytelny podpis ....................................................................

Organizator: Polska Izba Paliw Płynnych | ul. Słomińskiego 19 lok 521 | 00-195 Warszawa | Polska | NIP 526 030 79 79

