
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Niniejszym zgłaszamy uczestnictwo następujących osób w konferencji i warsztatach: 

Imię i nazwisko 

 

Nazwa Firmy / Instytucji 
 

Adres (ulica numer, kod pocztowy – miejscowość) 
 

NIP 
 

Dane osoby do kontaktu (Imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel.) 
 

Dane do wysłana faktury mailem: 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA FIRM ZGŁASZAJĄCYCH POWYŻEJ 50 OSÓB 

KONFERENCJA  „NOWE TECHNOLOGIE DLA MULTIENERGETYKI” 
 I WARSZTATY TECHNICZNE „DEKARBONIZACJA W GAZOWNICTWIE”

Kielce, 19-20 kwietnia 2023 r. (Centrum Wystawiennicze Targów Kielce, sala Omega) 

 



 
 
 

Dla Firm członkowskich IGG: 

 2 200 +23 % VAT  
 
Dla Firm niezrzeszonych w IGG: 
 2 950 zł +23 % VAT  

 
Cena za osobę obejmuje:      
                                             

    wejście na Targi EXPO-GAS 2023  udział w konferencji - I dzień   udział w warsztatach - II dzień   obiady i przerwy 
kawowe w trakcie 2 dni   udział w imprezach  towarzyszących (grill, Gala)  bezpłatny parking na terenie Targów 

 
 

Rezerwujemy pokoje w Best Western Grand Hotel**** (Kielce, ul. Sienkiewicza 78): 
  

  18 / 19 kwietnia 2023 r. Pok. 1 os.    ………….     Pok. 2 os.    ………….   
  19 / 20 kwietnia 2023 r.  Pok. 1 os.    ………….     Pok. 2 os.    ………….  
  20 /21 kwietnia 2023 r.  Pok. 1 os.    ………….     Pok. 2 os.    ………….  
  Parking hotelowy płatny w wysokości 10 zł za samochód/doba ……………………… (ilość dób)  

 
UWAGA: Izba dokonuje tylko i wyłącznie rezerwacji miejsc w hotelu. Opłaty dokonują Państwo samodzielnie na podstawie faktur wystawionych 
przez hotel. Liczba miejsc w hotelu jest ograniczona. Kwaterowanie będzie dokonywane wg kolejności zgłoszeń. 
 

Potwierdzamy, iż należność za udział w konferencji w wysokości ……………………… + 23 % VAT zostanie uiszczona na konto IGG                 
w Banku Millennium, nr: 80 1160 2202 0000 0000 3526 5363 w ciągu 7 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i upoważnia IGG do wystawienia faktury VAT bez podpisu. 
 
Zobowiązujemy się do przekazania osobom wymienionym w niniejszym formularzu załączonej klauzuli informacyjnej 
dotyczącej danych osobowych uczestników ww. wydarzenia.  
 

 
 
………………………………   dnia  ……………………….                                                             …………….……………………………….……………… 

               Pieczęć firmowa, podpis 
Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres e-mail: office@igg.pl do dnia 2 marca 2023 r. 

Cena za pokój w Hotelu Grand 
1 os. – 320 zł brutto 
2 os. – 370 zł brutto 



 

 
DODATKOWE INFORMACJE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku zdarzeń losowych 
uniemożliwiających lub istotnie utrudniających jego zrealizowanie. W przypadku odwołania 
Wydarzenia Organizator dokona zwrotu wniesionych opłat. 

2. W przypadku odwołania Wydarzenia Organizator, poza zwrotem wniesionych opłat, nie pokrywa 
kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w Wydarzeniu i nie odpowiada za roszczenia 
odszkodowawcze Uczestnika.  

3. Zdarzeniami losowymi są zdarzenia przyszłe, możliwe, ale niepewne, w szczególności: powódź, pożar w 
budynku/budynkach, w którym/ch ma się odbyć Konferencja i Warsztaty  lub awaria której wystąpienie 
zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w takim/ch budynku/ach, zamieszki uliczne, klęski 
żywiołowe (w szczególności: trzęsienia ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska 
atmosferyczna itp.), wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu (w szczególności: działania wojenne, 
akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajki, demonstracje itp.), epidemie (w tym zagrożenia epidemiczne), akty 
władzy państwowej (w szczególności: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, zakaz 
organizowania zgromadzeń, imprez typu konferencje, targi, itp.), inne zdarzenia, których wystąpienie 
uniemożliwia zorganizowanie Wydarzenia według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu 
Uczestników Wydarzenia w przypadku jego odbycia.  

 

 

RODO 
Informacja dot. zasad ochrony danych osobowych stosowanych przez IGG 

W związku z organizowaną XII edycją Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2023, 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 Targach. 

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

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

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 Targów. 

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. 

 
                                                                                          …………..…………………………………………. 

Czytelny podpis Uczestnika Targów 
 


