
 

 
Karta uczestnictwa - Seminarium Techniczne 

„BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWWYBUCHOWE I POŻAROWE  
W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM GAZÓW  

I PYŁÓW PALNYCH” 

7 czerwca 2018r. Katowice 

 

 

 

 

 

 

Firma:  

Imię i nazwisko, adres e-mail (niezbędny do potwierdzenia uczestnictwa) 

1.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zgłoszenie proszę przesłać mailem na adres: marketing@ase.com.pl 

 
TERMIN ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW – do 1 czerwca 2018r. 

Uczestnictwo w Seminarium jest bezpłatne. 
Ilość miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 
Miejsce szkolenia: ANGELO BY VIENNA HOUSE KATOWICE, ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice 

 

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: 

Aneta Romanik 
tel. kom. 723 020 004 
a.romanik@ase.com.pl  

 

Jacek Pierzchała 
tel. kom. 605 140 008 
j.pierzchala@ase.com.pl 
aseslask@ase.com.pl 

 

Paweł Szarlik 
tel. kom. 721 160 060 
p.szarlik@ase.com.pl  
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Klauzula dot. danych osobowych 

 

 

Uprzejmie Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Automatic Systems Engineering Sp. z 

o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Narwickiej 6 (dalej ASE). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej jako „RODO”).  

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją konferencji 

oraz informowania o usługach i wydarzeniach organizowanych przez ASE w przyszłości. Jeżeli preferujecie 

Państwo, aby informacje były przekazywane przez nas telefonicznie lub pocztą elektroniczną niezbędne jest 

udzielenie w tym zakresie poniższej zgody i wskazanie formy kontaktu. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz w przypadku wyrażenia 

zgody na otrzymywanie informacji o wydarzeniach art. 6 ust. 1 lit a RODO. Otrzymane dane osobowe będą 

przetwarzana przez okres do przedawnienia roszczeń. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych osobowych.  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania Państwa na listę uczestników konferencji. 

Ponadto, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania, 

a także – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie 

(zgłoszenie na adres e-mail: marketing@ase.com.pl) co nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem 

przetwarzania danych.  

Prosimy o wyrażenie zgody na otrzymywanie od ASE informacji handlowych o realizowanych usługach i 

szkoleniach na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail oraz na używanie w tym celu w przypadku 

wiadomości e-mail automatycznych systemów wywołujących. 

 

Odpowiednie proszę zaznaczyć krzyżykiem: 

 Wyrażam zgodę 

 Nie wyrażam zgody  

 

……………………………………………………………… 

podpis 

 


