
* ASE Sp z o.o. zastrzega sobie konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w konferencji ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Dane do wysyłki faktury (jeżeli są inne niż dane do wystawienia faktury):

Uczestnictwo w konferencji
Cena promocyjna dla zgłoszeń do 29.02.2020 r. oraz dla grup 4+ wynosi 1100 zł/os. netto, 

cena regularna - 1300 zł/os. netto (podana kwota nie obejmuje ceny noclegu)

Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT. Faktura za udział w konferencji zostanie wystawiona oraz przesłana po zakończeniu konferencji na podany adres. Płatność przelewem 
w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
Oświadczam, iż w przypadku nieobecności na konferencji i niezgłoszenia tej informacji do dnia 26.03.2020 r., zobowiązuję się ponieść 100% kosztów zarezerwowanych noclegów 
oraz 50% kosztów uczestnictwa

Kontakt:
Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. 
tel. +48 721 060 600 – Piotr Duh-Imbor
tel. +48 572 487 508 – Anna Wojnarowska
marketing@ase.com.pl, www.strefyex.pl

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
……………………………………………………………………………………………………….

(data i podpis osoby reprezentującej firmę)

• pełna nazwa firmy:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................………………

• adres:…………………………………………………………………………...................................................................................................................................……………………………………………

• numer NIP:……………………………………………………………..............................................................................................................................……………………………………………………

• telefon:…………………………………………………………………...............................................................................................................................................……………………………….………

Imię i nazwisko adres e-mail* 
niezbędny do potwierdzenia uczestnictwa

Niniejszym wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.

Dane firmy do wystawienia faktury:

e-mail: marketing@ase.com.pl
(Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca 2020 r.)

Potwierdzam udział w XXI Konferencji STREFY Ex „Bezpieczeństwo, Jakość Efektywność” 
1-2 kwietnia 2020 r. w Sopocie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

............................................................................................................................………………..........................................................................................................................................................

Formularz zgłoszeniowy

NOCLEG Pokój 1-os. POKÓJ 2-OS. 

Dodatkowy 31.03/01.04 
(z kolacją 31 marca) 372 zł netto           245   zł/os. netto

1/2 kwietnia 300 zł netto            173    zł/os. netto

Dodatkowy 2/3 kwietnia
(z kolacją 2 kwietnia)  372 zł netto □ 245    zł/os. netto

Stanowisko

Dodatkowo proszę o rezerwację noclegu w Hotelu Haffner w Sopocie (prosimy zaznaczyć wybraną opcję krzyżykiem):

Inteligentne systemy poprawiające parametry jakości energii elektrycznej umożliwiające uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej 
- 02.04.2020 r. w godz. 15 -20, w promocyjnej cenie 600 zł/os. netto

Zgłaszam swój udział w dodatkowym szkoleniu (proszę zaznaczyć wybrane szkolenie krzyżykiem):

Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w atmosferach gazowych i pyłowych 
- 02.04.2020 r. w godz. 15 -20, w promocyjnej cenie 850 zł/os. netto



* Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu udziału w konferencji 
zgodnie z Pani/Pana zgłoszeniem przez Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. 

* Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożliwość 
zgłoszenia swego udziału w konferencji.

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych w 
rozumieniu  ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne przez  Automatic Systems Engineering 
Sp. z o.o. oraz spółki powiązane z Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu art. 10 
ust. 1 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wysyłanych przez Automatic 
Systems Engineering Sp. z o.o. na podany przez Panią/Pana adres e-mail. 

Oświadczam, że dane osobowe podałam/podałem dobrowolne. Zostałam/zostałem poinformowany, że  administratorem 
danych osobowych jest Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Narwicka 6, 
80 – 557 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk 
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000097059, 
NIP 5830000049, REGON 190511486, oraz o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany lub 
usunięcia.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, zwanego 
RODO (przeczytaj  www.ase.com.pl/rodo), prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

...................................................................................................................
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