
 

    VII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego  
                     „Perspektywy rozwoju rynku gazu” 
 

    19 – 21  października 2020 r.  
Hotel Vienna House Andel’s Łódź (ul. Ogrodowa 17, 91-065 Łódź) 

 
 

 
Nazwisko: __________________________________  Imię: ____________________________________________ 
 
Nazwisko: __________________________________  Imię: ____________________________________________ 
 

 
Nazwisko: __________________________________  Imię: ____________________________________________ 
 
Firma/ Instytucja: _____________________________________________________________________________ 
 
Adres: ________________________________Kod pocztowy: ______________Miasto: _____________________ 
 
Osoba do kontaktu: 
____________________________________________________________________________ 
 
Telefon kontaktowy: ________________________   E – mail: __________________________________________ 
 

 
 
Cena dla osób z firm członkowskich IGG: 

 2 800, 00 zł + 23 % VAT (nocleg w pokoju 1 os.)  
 

Cena dla osób z firm nie będących członkami IGG:  

 3 200,00 zł + 23 % VAT (nocleg w pokoju 1 os.) 
 
 
 
Koszt uczestnictwa obejmuje:  
-  noclegi i wyżywienie, materiały Kongresowe, uczestnictwo w obradach i wydarzeniach towarzyszących Kongresowi  wraz z 

zabezpieczeniem warunków sanitarno – epidemiologicznych wynikających z COVID-19 (pokoje jednoosobowe, odpowiednie 
odległości na Sali obrad oraz w strefie gastronomicznej).  

 
 
 

Potwierdzamy, iż należność za udział w VII Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego zostanie uiszczona na konto 
Izby Gospodarczej Gazownictwa  nr 97 1090 2590 0000 0001 3435 7801 po otrzymaniu faktury. 

 
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT o nr NIP ____________________________ i upoważniamy Izbę 
Gospodarczą Gazownictwa do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

 
 
 
         __________________________________                     ________________________________ 
                        

                                 Pieczęć firmowa                Data i podpis 
 
 

 
 

Formularz prosimy przekazać drogą e-mail na adres:  office@igg.pl w terminie do 30.09.2020 r. 
 

 
 
Organizator: 
Izba Gospodarcza Gazownictwa 
Ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa 
Tel. +48 22 631 08 38 
e-mail: office@igg.pl, www.igg.pl     

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 



 
 
 

Informacja dot. zasad ochrony danych osobowych stosowanych przez IGG 

W związku z organizowanym VII Kongresem Polskiego Przemysłu Gazowniczego 
„Perspektywy rozwoju rynku gazu” („VII KPPG”), uzyskaliśmy dostęp do Pani/Pana danych 
osobowych. Szanując Pani/Pana prywatność, jak również dbając o to, aby wiedziała 
Pani/wiedział Pan, kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej 
przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić. 

1. Administratorem danych osobowych jest Izba Gospodarcza Gazownictwa z siedzibą                                                   
w Warszawie (01-224) przy ul. Kasprzaka 25 (zwana dalej: „IGG”). Kontakt z IGG                                    
jest możliwy poprzez adres e-mail: office@igg.pl, telefonicznie pod numerem 22 631 
08 38 lub pisemnie na adres ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. 

2. Pani/Pana dane otrzymaliśmy od podmiotu, który zgłosił Pani/Pana udział w VII KPPG. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu organizacji i przeprowadzenia 
VII KPPG. 

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udziału w Kongresie. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia 
w VII KPPG. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów polegających na zapewnieniu możliwości prawidłowej organizacji i 
przeprowadzenia VII KPPG. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,                            
ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.  

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani 
jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz 
podmioty świadczące na naszą rzecz usługi (w szczególności usługi księgowe, 
informatyczne, kurierskie, pocztowe, doradcze i prawne). 

8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami 
RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza 
Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informacje dodatkowe 

 

 Rejestracja Kongresowa dostępna będzie od godziny 12:30 (w dniu 19.10.2020 r.) w 
Hotelu w miejscu oznaczonym roll-upem IGG 

 Zakwaterowanie w Hotelu od godziny 12.30 uzależnione od obłożenia Hotelu (doba 
hotelowa rozpoczyna się od 13.30) 

 Dbając o Państwa bezpieczeństwo prosimy o zachowanie odległości, używanie maseczek 
lub przyłbic we wspólnej przestrzeni hotelowej i kongresowej.  

 Aby Państwo czuli się bezpiecznie Organizator zapewnia, że podczas Kongresu na 
terenie hotelu spełnione są wszystkie wymogi określone przez lokalne władze. Personel 
hotelowy zapewnia przestrzeganie przepisów higienicznych, sprawdza i dokumentuje 
respektowanie wszelkich wymagań prawnych  i szkoleń personelu. Stosowane są 
najwyższe standardy sprzątania wszystkich obszarów roboczych w hotelu  oraz 
rygorystyczne przepisy higieniczne dla zespołu kuchennego. W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek objawów Covid-19 takich jak gorączka czy kaszel do wsparcia i opieki 
wyznaczony jest Health&Safety Manager.  

 Dla uczestników Kongresu na miejscu dostępne będą: płyny odkażające i maseczki. 

 Zgodnie z obecnie obowiązującymi zaleceniami i wytycznymi i mając na uwadze 
przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz realizując wytyczne dla organizatorów imprez 
kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 informujemy, że 
w Kongresie mogą brać udział osoby zdrowe.  

Wszyscy uczestnicy podczas rejestracji będą mieli mierzoną temperaturę i zobowiązani 
będą do podpisania „COVID-19 Oświadczenia o stanie zdrowia” o nieprzebywaniu w 
kwarantannie, izolacji oraz nieposiadaniu objawów ze strony układu oddechowego 
wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2.” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


