
XXIII

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie do biura KUPS
 faksem: +48 (22) 646 44 72 lub e-mailem: biuro@kups.org.pl 

Dane do korespondencji:
Imię i nazwisko uczestnika: ..............................................................................................................................................................................................

Stanowisko: ..........................................................................................................................................................................................................................

Firma: .....................................................................................................................................................................................................................................

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………..

Telefon/Fax:……………………………………………………………………… E-mail:………………………………………………………………….…...........…………………………………..

Dane do wystawienia faktury:

Adres:

NIP:

Opłata sympozjalna zapłacona w terminie: do 20 marca 2020 do 8 maja 2020

Członkowie KUPS 1 480 PLN + 23 % VAT 1 780 PLN + 23 % VAT

Nieczłonkowie KUPS oraz członkowie, którzy nie uiścili 
opłaty członkowskiej   2 180 PLN + 23 % VAT 2 480 PLN + 23 % VAT

Wycieczka dla chętnych – rejs statkiem    50 zł + 23%VAT

Przy udziale powyżej 4 osób z jednej firmy każda kolejna ma 10% upustu (piąta i więcej).
Nie ma możliwości zgłoszenia i zapłaty za część pobytu i uczestnictwa. 

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed terminem sympozjum, opłata nie będzie zwracana. 

Dane do przelewu:
                                  Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków”

Ul. Rakowiecka 36 lok. 340, 02-532 Warszawa
Alior Bank S.A.

Nr 93 2490 0005 0000 4530 1423 9851
Z dopiskiem ”Gdańsk 2020”

NOCLEGI: rezerwacje indywidualnie przez Gości bezpośrednio do Hotelu  

poprzez załączony formularz.

Do 20 marca 2020 roku obowiązuje preferencyjna cena.

Po terminie 20 marca 2020 roku rezerwacje noclegów będą przyjmowane w zależności od dostępności pokoi w Hotelu.

Podpis:............................................................................................  Miejscowość i data:.................................................................................................

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Bieżące wyzwania branży sokowniczej 
13-15 maja 2020, Gdańsk



OśwIaDCzENIE RODO

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) z siedzibą w warszawie, przy 
ul. Rakowiecka 36 lok. 340, w związku z moim udziałem w XXIII Międzynarodowego Sympozjum KUPS w dniach 
13-15 maja 2020 r., organizowanego przez Stowarzyszenie KUPS.

Niniejsza zgoda obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie 
i usuwanie moich danych, w tym w systemach informatycznych. Dodatkowo obejmuje również zgodę na wyko-
nanie zdjęć i ich wykorzystanie w relacji sprawozdawczej. 

Klauzula informacyjna:

•	 Administratorem	Pani/Pana	danych	osobowych	 jest	 STOWARZYSZENIE	KRAJOWA	UNIA	PRODUCENTÓW	
SOKÓW	z	siedzibą	w	02-532	Warszawa,	ul.	Rakowiecka	36	 lok.	 340,	www.kups.org.pl,	 tel.	 22-636-38-63,	
email: biuro@kups.org.pl.

•	 Pani/Pana	dane	osobowe	są	przetwarzane	w	celu	rejestracji	udziału	w	XXIII	Międzynarodowym	Sympozjum	
KUPS w dniach 13-15 maja 2020 r., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

•	 Będziemy	przetwarzać	Państwa	dane	osobowe	w	związku	z	organizacją	Sympozjum.		

Odbiorcy danych osobowych

•	 Odbiorcami	Państwa	danych	osobowych	będą	wyłącznie	podmioty	uprawnione	na	mocy	przepisów	prawa	
(sądy,	policja	itp.).	Aktualnie	nie	planujemy	przekazywania	Państwa	danych	do	państw	trzecich	tzn.	poza	te-
ren	UE	/	Europejskiego	Obszaru	Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

•	 Będziemy	przechowywać	Państwa	dane	osobowe	przez	okres	realizacji	celu,	w	jakim	dane	osobowe	zostały	
zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia  
14	lipca	1983	r.	o	narodowym	zasobie	archiwalnym	i	archiwach	(Dz.U.	2018	r.	poz.	217	ze	zm.).

Zgodnie	z	RODO	przysługuje	Państwu:

•	 prawo	dostępu	do	swoich	danych	oraz	otrzymania	ich	kopii;	

•	 prawo	do	sprostowania	(poprawiania)	swoich	danych;	

•	 prawo	do	usunięcia	danych	osobowych,	w	sytuacji,	gdy	przetwarzanie	danych	nie	następuje	w	celu	wywią-
zania	się	z	obowiązku	wynikającego	z	przepisu	prawa	lub	w	ramach	sprawowania	władzy	publicznej;	

•	 prawo	do	ograniczenia	przetwarzania	danych;	

•	 prawo	do	wniesienia	sprzeciwu	wobec	przetwarzania	danych;	

•	 prawo	do	wniesienia	skargi	do	Prezesa	Urzędu	Ochrony	Danych	Osobowych 

Imię i nazwisko ..........................................................................................

Data i miejsce ............................................................................................

Podpis .........................................................................................................


