
 

Własne źródło energii z kogeneracji w przemyśle  
– jak pozyskać dofinansowanie z NFOŚiGW i stać się zakładem niezależnym energetycznie 

 
10 lipca 2020 I bezpłatny webinar 

 

 
 

Formularz zgłoszenia uczestnika 

Prosimy wypełnić czytelnie i przesłać e-mailem na adres: powermeetings@powermeetings.eu 

Nazwa i adres firmy (dane do faktury VAT): 
 
…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………….. 
 
Numer NIP ............................................................................ 

 

Warunki uczestnictwa: 
 

❖ Udział w webinarze jest bezpłatny dla przedstawicieli 
zakładów produkcyjnych i energochłonnych 
 

❖ Przedstawicieli innych firm, którzy chcieliby wziąć udział prosimy o 
kontakt pod adresem: Jakub.Dolezal@powermeetings.eu  
 

❖ Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń 
 
❖ powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia 

zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny. 
 
❖ Zgłoszenie udziału obejmuje: udział w spotkaniu online oraz 

materiały w wersji elektronicznej. 
 
❖ Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie 

przesłane na adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty 
otrzymania formularza zgłoszeniowego. 

 
❖ Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny 

pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych 
należy zgłosić na maksymalnie 2 dni przed wydarzeniem i musi 
zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu. 

 
❖ powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 

w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, 
zmiany terminu. Uczestnikowi nie  przysługuje w takim przypadku 
prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu. 

 
❖ powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do 

wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają 
uzasadnienia. 

Zgłaszam uczestnictwo …….. osób. 

Imię:………………………………………………………………. 
 
Nazwisko:………………………………………………………... 
 
Stanowisko : …………………………………………………….. 
 
Telefon: ………………………………………………………….. 

E-mail ...………………………………………………………….. 

Imię:………………………………………………………………. 
 
Nazwisko:………………………………………………………... 
 
Stanowisko : …………………………………………………….. 
 
Telefon: ………………………………………………………….. 
 
E-mail ...………………………………………………………….. 

 

Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem/łam się z powyższymi warunkami uczestnictwa w wydarzeniu oraz je akceptuję. 

 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. 

 

 

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

Data, pieczęć i podpis 

Osoba kontaktowa / zgłaszający uczestnictwo: 

imię i nazwisko ………………………………………………….. 

adres e-mail……………………………………………………… 

telefon ……………………………………………………………. 
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