
XV samorządowe forum
kapitału i finansów

5–6 października 2017 r.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe 

w Katowicach

Zgłoszenie (akredytacja dziennikarska)  (proszę wypełnić drukowanymi literami)

Zasady ubiegania się o akredytację dziennikarską 
XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów 5-6 października 2017

  Oświadczam, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Międzykomunalną Spółkę Akcyjną MUNICIPIUM S.A. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 
Poprzez wpisanie się na listę uczestników wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Międzykomunalną Spółkę Akcyjną MUNICIPIUM S.A. dla celów organizacji XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie przez Międzykomunalną Spółkę Akcyjną MUNICIPIUM S.A., dla celów marketingowych i promocji towarów oraz usług ww. Spółki drogą elektroniczną i drogą zwykłą.
  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Międzykomunalną Spółkę Akcyjną MUNICIPIUM S.A. 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 Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM S.A. na podany powyżej adres mailowy.
  Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Międzykomunalną Spółkę Akcyjną MUNICIPIUM S.A. podmiotom współpracującym z MUNICPIUM S.A. w celach marketingu produktów i usług tych podmiotów.
Administratorem Danych jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna „MUNICIPIUM” z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Konduktorska 18/7, 00-775 Warszawa, REGON: 006375209, dane zbierane i przetwarzane zgodnie z wyżej wymienionymi celami,  bez  
wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.               

PODPIS OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O AKREDYTACJĘ : ………………………………………………………………………………      

REDAKCJA 

ADRES REDAKCJI 

STRONA WWW 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O AKREDYTACJĘ 

FUNKCJA/STANOWISKO 

E-MAIL 

TEL. KOMÓRKOWY 

INFORMACJA W JAKI SPOSÓB FORUM BĘDZIE PROMOWANE PRZEZ REDAKCJĘ

Wypełnione karty zgłoszenia prosimy przesłać faksem pod numer (22) 390 91 80 lub na mail: konferencje@municipium.com.pl 

1.   Warunkiem ubiegania się o akredytację dziennikarską jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie skanu w formacie JPG lub pdf mailem na adres 
konferencje@municipium.com.pl w nieprzekraczalnym terminie 21 września 2017. 

2. Informacja o udzieleniu akredytacji zostanie potwierdzona przez organizatora drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

3. Otrzymana akredytacja uprawnia do bezpłatnego uczestnictwa we wszystkich punktach programowych XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

4.  Akredytacje w formie imiennego identyfikatora należy odebrad osobiście w dniu 5.10.2017 w godz. 9 - 10 (na recepcji w miejscu wydarzenia). Akredytacje 
nieodebrane w dniu rozpoczęcia Festiwalu tracą ważność

5. Organizatorzy zobowiązują się do udzielania niezbędnych informacji na temat Forum oraz ułatwiania kontaktów z prelegentami. 

6.  Organizatorzy wyrażają zgodę na utrwalanie przebiegu Forum za pomocą sprzętu audiowizualnego, fotograficznego oraz projekcji filmowych. Zapis obrazu 
filmowego lub dźwięku publikowany w mediach elektronicznych nie może przekraczać 300 sek. z pojedynczego pokazu/prelekcji. Organizator zastrzega sobie 
dostęp do stworzonych podczas Forum materiałów.

7. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji organizatorom Forum przysługuje prawo cofnięcia udzielonej akredytacji. 

www.samorzadoweforum.pl 


