XIII EDYCJA
OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

17 listopada 2022 r.

Centrum Konferencyjne West Gate Warszawa

DANE DO FAKTURY

Urząd/Wspólnota mieszkaniowa ……………………………………………………………………………………………
NIP:…………………………………………………………. Województwo: ………………………………………………
Ulica: ………………………………………… Kod: …………………………………………………………………………
Miejscowość: …………………………………………………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………………………… E-mail ……………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika

Stanowisko

Jestem prenumeratorem miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”

Telefon kontaktowy

E-mail

Nie jestem prenumeratorem miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”

KOSZT UDZIAŁU W KONGRESIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Data zgłoszenia:

Od 01.04 do 24.06.2022 r.

Od 25.06 do 17.10.2022 r.

Od 18.10 do 16.11.2022 r.

Opłata dla prenumeratorów

300 zł netto + 23% Vat

350 zł netto + 23% Vat

420 zł netto + 23% Vat

Opłata dla pozostałych uczestników

400 zł netto + 23% Vat

450 zł netto + 23% Vat

520 zł netto + 23% Vat

* Ceny nie dotyczą partnerów biznesowych
Potwierdzam, że opłata za uczestnictwo w XIII Kongresie Zarządców Nieruchomości w kwocie ………………........................……………. zostanie przelana na konto MUNICIPIUM SA
w Alior Bank nr rachunku: 71 2490 0005 0000 4600 8605 8712
❑ Oświadczam, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy MUNICIPIUM SA do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie przez MUNICIPIUM SA, dla celów organizacji XIII Kongresu Zarządców Nieruchomości. Wyrażenie powyższej zgody

jest niezbędne do udziału w konferencji. Poniższe klauzule są dobrowolne, a nie wyrażenie zgody na którąkolwiek lub na wszystkie z nich nie ma wpływu na udział w konferencji.

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie przez MUNICIPIUM SA, dla celów marketingowych I promocji towarów oraz usług ww. spółki drogą elektroniczną i

drogą zwykłą.

❑ Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MUNICIPIUM SA na wyżej podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.

Dz.U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), a także na przekazywanie informacji handlowych innymi sposobami, w szczególności drogą telefoniczną, listową czy faksem, zgodnie z art. 172 Prawa
Telekomunikacyjnego (t.j. Dz.U. 2016 r. poz.1489)
❑ Chcę otrzymywać newsletter informujący o ofertach specjalnych MUNICIPIUM SA na podany powyżej adres mailowy.
❑ Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez MUNICIPIUM SA podmiotom współpracującym z MUNICPIUM SA w celach marketingu produktów i usług tych podmiotów.
Powyższe zgody mogą być w każdej chwili wycofane przez złożenie stosownego oświadczenia. Dane powyższe przetwarzane będą do momentu wyrażenia sprzeciwu lub momentu wygaśnięcia
ewentualnych roszczeń, to jest przez 10 lat od daty konferencji (motyw 52, art. 9 ust. 2 lit. f, art. 17 ust. 3 lit. e RODO). Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Międzykomunalna Spółka
Akcyjna MUNICIPIUM z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa; podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażenie zgody. Ma Pan/Pani prawo dostępu
do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw skontaktuj się z administratorem danych
listownie lub na adres e-mail: daneosobowe@municipium.com.pl
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
miejscowość, data
Wypełnione karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres e-mail:
konferencje@municipium.com.pl lub pocztą na adres MUNICIPIUM SA, ul. Marynarska
19A, 02-674 Warszawa. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem
telefonu (22) 242 80 20, (22) 242 80 55

Organizator:

podpis
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i harmonogramu Kongresu. Uczestnik
ma prawo zrezygnować z udziału w Kongresie bez ponoszenia konsekwencji, jeśli zgłosi organizatorowi
swoją rezygnację pisemnie do dnia 17 października, w przeciwnym razie uczestnicy zostaną obciążeni
pełnymi kosztami. Brak wpłaty przed datą Kongresu nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu organizatora nie później niż do 15
listopada.

