II konferencja DroGowo-MosTowa

a projektowanie oraz budowa dróg i mostów

Formularz zgłoszeniowy na konferencję w Katowicach (3-5 października 2018 r.)
Dane do faktury:
NIP (jeśli firma):
Nazwa firmy lub imię i nazwisko:
Kod i miasto:
Ulica i numer:
Dane osoby zgłaszającej:

3-5 października 2018 roku

Imię i nazwisko:

województwo śląskie

Telefon:
Mail:

zakres tematyczny:

Dane osób biorących udział w szkoleniu:

Imię i nazwisko (1 osoba):
Mail:

•

Projektowanie dróg i mostów na gruntach skomplikowanych,

Fundamentowanie obiektów mostowych
Imię i nazwisko• (2 osoba):

Uwarunkowania geotechniczne a wybór metody budowy dróg i mostów
Nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiałowe w konstrukcji
i budowie podbudów nawierzchni dróg i mostów
Imię i nazwisko (3 osoba):
•
Nawierzchnie - dobór materiałów i technologii
Mail:
•
Asfaltowe i betonowe nawierzchnie drogowe - przykłady realizacji
•
Programy wspomagające projektowanie i budowę dróg i mostów
•
Zarządzanie infrastrukturą drogową - na przykładzie realizacji ogólnopolskich
Pakiet
Pakiet
Pakiet
•
Doświadczenia i dobre praktyki zrealizowanych dróg i mostów śląskich
standard: • aktywny
prenumerator:
nowy
prenumerator:
Wpływ eksploatacji górniczej na drogi szybkiego ruchu i obiekty mostowe

Mail:

•
•

Cena netto: 1090 zł
TAK / NIE

Cena netto: 981 zł

Cena netto: 981 zł

Cena netto: 981 zł

+ 144,49 zł netto*
prenumerata magazynu „Mosty”
* + 8% VAT i koszty pakowania
i wysyłki

+ 187,41 zł netto*
prenumerata Magazynu Autostrady
* + 8% VAT i koszty pakowania
i wysyłki

Pakiet
trzecia osoba -50%

Cena netto: 2725 zł

TAK / NIEanna Górska-ZychlaTAK / NIE
TAK / NIE
Marlena Machura

TAK / NIE

Tel. kom. 885 058 812
Tel. kom. 885 058 815
Akceptuję regulamin sprzedaży Elamed Media Group dostępny na stronie: elamed.pl w zakładce pliki do pobrania.
a.gorska@elamed.pl
m.machura@elamed.pl
Pragniemy poinformować, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Elamed Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-203), przy al. Roździeńskiego 188 c. NIP: 954-257-33-00, REGON: 240514233, KRS 0000411505 (Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS), tel.: 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl.
2) W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość
pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.
3) Możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu 32 788 52 02 lub pisząc na: iodo@elamed.pl.
4) Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie uzyskanej tutaj zgody, na podstawie umowy, jeśli zostanie zawarta lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (marketing własny).
5) Odbiorcami Państwa danych mogą być firmy ujęte w zestawieniu na stronie elamed.pl w zakładce pliki do pobrania.
6) Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego.
7) Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (cel marketingowy) lub w razie umowy do czasu jej zakończenia, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać nam ich dalej przetwarzać.
8) Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9) Mają Państwo prawo do przenoszenia swoich danych.
10) Mają Państwo prawo wnieść skargę na przetwarzanie przez nas danych do GIODO (do 24.05.2018 r.) oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018 r.).
11) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz dystrybucji czasopism przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym – po jego wejściu w życie – Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
											podpis
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy al. Roździeńskiego 188 c informacji handlowych drogą elektroniczną na podany
przeze mnie adres e-mail, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
											podpis
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty handlowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 2014 r., poz. 243).
											podpis

