
 

 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM 

 

„Vademecum rynków zagranicznych – Estonia” 
 

23.03.2017r. (czwartek), Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej 

ul. Zwierzyniecka 16, Białystok 
 

Prosimy wypełnić poniższe pola DRUKOWANYMI LITERAMI: 
 
Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Ulica, numer: ………………………………….….. Kod i miejscowość: …………………………………… 

 

Telefon (nr komórkowy): ……………………….……...……  Faks: ….……………………………………. 

 

e-mail: ………………………………………………………………………………..………………………………….. 
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Enterprise Europe Network 

Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Kartę zgłoszenia na seminarium proszę przesłać faksem na numer  

(085) 742 00 44, pocztą na adres PFRR lub mailem na adres sakowski@pfrr.pl 
 
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W seminarium, z jednej firmy, maksymalnie mogą 

wziąć udział 3 osoby. Każda z osób wypełnia oddzielną kartę zgłoszenia.  
Zgłoszenia przyjmowane są do 21.03.2017r.  

 
W przypadku, gdy uczestnik nie przybędzie na seminarium, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym (faks) Podlaskiej Fundacji Rozwoju 
Regionalnego w terminie do dwóch dni przed datą seminarium, zostanie obciążony kwotą 300 zł netto, czyli rzeczywistym kosztem 
seminarium. 

W przypadku zbyt małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w seminarium lub innych zdarzeń losowych (np. niedyspozycja 
prelegenta), organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca organizacji seminarium.  
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów sprawozdawczych projektu Enterprise Europe Network 
 oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera: 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), dla potrzeb niezbędnych do celów sprawozdawczych projektu Enterprise Europe 
Network realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, NIP: 542-10-07-427 
REGON: 050309431, KRS: 0000051191 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS. Oświadczam 
też,że swoje dane osobowe przekazuję dobrowolnie i jestem świadomy swojego prawa dostępu do ich treści oraz ich poprawiania* 

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletter’a Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego na podany wyżej adres 
mailowy. Tym samym akceptuję Regulamin newsletter'a PFRR. W świetle obowiązującego prawa, akceptacja postanowień regulaminu 
jest niezbędna do pomyślnego przeprowadzenia rejestracji i późniejszej obsługi użytkowników serwisu PFRR**. 

3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku, ul. 
Starobojarska 15, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 
144, poz. 1204)**.  

4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku, 
ul. Starobojarska 15, informacji marketingowych w postaci poczty elektronicznej**.  
 
 
……………….. ………    ................................................           ………………………….. 

        Data, miejscowość                             Pieczęć firmy                                        Podpis   
 
______________________________ 
*Obowiązkowe 
**Niepotrzebne skreślić 


