
 

 
Formularz zgłoszeniowy do konkursu 

 „Najlepszy Asset, Property & Facility Manger Roku 2018” 
 

Prosimy wypełnić czytelnie i załączyć wymagane załączniki 

Imię i nazwisko zgłaszanej osoby: Stanowisko: 

Telefon kontaktowy (wraz z numerem kierunkowym): 
 

 

Adres mailowy: 
 

Informacje o firmie zatrudniającej zgłaszaną osobę: 
nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………... 
województwo: ............................, powiat: ..............................., miejscowość: .................................., 
kod pocztowy: ……………...., ulica: ….................................................................., numer …............., 
osoba kontaktowa:....................................................................................., 
telefon/y: ….................................................................., fax: .............................., nr kier.:…..............., 
e-mail: ….................................................................................................................................., 

Informacje o nieruchomości którą zajmuje się zgłaszana osoba: 
nazwa budynku: ………………………………………………………………………………………………... 
województwo: ............................, powiat: ..............................., miejscowość: .................................., 
kod pocztowy: ……………...., ulica: ….................................................................., numer …............., 
osoba kontaktowa:....................................................................................., 
telefon/y: ….................................................................., fax: .............................., nr kier.:…..............., 
e-mail: ….................................................................................................................................., 

 
Informacje o właścicielu nieruchomości którą zajmuje się zgłaszana osoba: 
nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………... 
województwo: ............................, powiat: ..............................., miejscowość: .................................., 
kod pocztowy: ……………...., ulica: ….................................................................., numer …............., 
osoba kontaktowa:....................................................................................., 
telefon/y: ….................................................................., fax: .............................., nr kier.:…..............., 
e-mail: ….................................................................................................................................., 
 

Informacje o zgłaszanej osobie – prosimy załączyć stosowne załączniki i opisać je w ostatniej rubryce 
tabeli: 

1. aktywność zawodowa 
2. posiadane uprawnienia zawodowe, licencje, pozwolenia al. 
3. wykształcenie  
4. samokształcenie: szkolenia dodatkowe, kursy, czytanie / prenumerata pism branżowych 
5. członkostwo w stowarzyszeniu zawodowym 
6. referencje firmy zatrudniającej zgłaszaną osobę 
7. referencje organizacji do której należy zgłaszana osoba 



8. referencje właściciela nieruchomości którą zajmuje się zgłaszana osoba 
9. ocena współpracowników 
10. informacja o wprowadzeniu nowoczesnych metod pracy, procedur / pomysłów mających na 

celu usprawnienie funkcjonowania nieruchomości, podnoszenie jakości / wartości 
nieruchomości oraz optymalizację kosztów jej funkcjonowania wraz z potwierdzeniem 
wprowadzenia unowocześnień oraz opisem wyniku wprowadzonych metod i optymalizacji 

11. inne  
 

Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu zamieszczonymi na stronie 
https://powermeetings.eu/am-pm-fm/ i go akceptuję. 

Niniejszym wyrażam zgodę na dokumentowanie spotkania w formie fotograficznej i/lub video oraz publikacji ww dokumentacji, 
także tej zawierającej mój wizerunek, na stronach www oraz w materiałach drukowanych powermeetings.eu oraz jej partnerów 
handlowych. 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez powermeetings.eu Renata Kałużna z siedzibą: 
Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa, jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych oraz 
sprzedażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie danych jest 
dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym 
momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z Rozporządzenia (RODO) oraz Polityki Prywatności 
powermeetings.eu. 
Tak, chcę być informowany/a e-mailowo o wydarzeniach organizowanych przez powermeetings.eu i wyrażam zgodę na 
otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez powermeetings.eu na wyżej podany adres e-mail. Zostałem 
poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach 
wynikających z Rozporządzenia (RODO) oraz Polityki Prywatności powermeetings.eu 

Tak, chcę być informowany/a telefonicznie o wydarzeniach organizowanych przez powermeetings.eu i wyrażam zgodę na 
otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez powermeetings.eu. Zostałem poinformowany o tym, 
że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z 
Rozporządzenia (RODO) oraz Polityki Prywatności powermeetings.eu. 

Akceptuję fakt, iż nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  

Akceptuje fakt, iż organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

Niniejszym oświadczam iż posiadam prawa autorskie do materiałów przedstawionych w zgłoszeniu. 
 

Zobowiązuję się do wykupienia wejściówki na forum Asset, Property & Facility Management w cenie 1090 zł + 23% VAT 

Niniejszym akceptujemy przesyłanie, przez powermeetings.eu faktur VAT w formie elektronicznej, w związku z 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich 
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661). 
Zgodnie z ustaleniami faktury będą przesyłane z adresu: Agnieszka.Kazimierska@powermeetings.eu na adres podany w 
formularzu. Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub 
elektronicznie na adres j.w. 

Data i podpis wykonawcy projektu: 
 
 
..................................................................... 
   

Spis załączników: 
1. ..................................................................... 
2. ..................................................................... 
3. ..................................................................... 
4. ..................................................................... 
5. ..................................................................... 
6. ..................................................................... 
7. ..................................................................... 

 
 
 

 
 

https://powermeetings.eu/am-pm-fm/
https://powermeetings.eu/polityka-prywatnosci/

