15 maja 2019 r.
EXPO XXI WARSZAWA
ul. Prądzyńskiego 12/14

Konferencja towarzyszy
XXVI Międzynarodowym
Targom STACJA PALIW 2019
Program*:
10.45 – 12.30 - Perspektywy rozwoju rynku paliw płynnych
1. Wyzwania dla branży w 2019 roku.

Rozwój czy stagnacja – elektromobilność ochrona klimatu

Nowe technologie, nowe perspektywy.

Efekty uszczelnienia rynku paliwowego.

Działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Zmiany w obszarze legislacyjnym branży paliwowej.

Czy kolejne obciążenia dla branży paliwowej są potrzebne?

Obowiązki dla przedsiębiorców m.in. kasy online, VRS-y, opłaty koncesyjne
i recyklingowe, VAT – zmiany dot. rejestracji, kaucji, odliczenia.
Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele administracji państwowej,
organizacji branżowych oraz przedsiębiorstw sektora paliwowego.
*program może ulec zmianie
**uczestnicy dyskusji w trakcie potwierdzania

*********************************************************************************

Zgłoszenie udziału
Zgłoszenie udziału w forum dla jednej osoby. Każdą następną osobę prosimy zgłaszać na osobnym formularzu.

Udział w konferencji
jest bezpłatny.
Wymagana jest wcześniejsza
rejestracja poprzez przesłanie
wypełnionego zgłoszenia udziału.

Warunkiem uczestnictwa w forum jest przesłanie podpisanego zgłoszenia udziału do dnia 30 kwietnia 2019 r.
na adres: i.osinska@paliwa.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania forum bez podania przyczyny oraz zmiany programu.
imię i nazwisko ………..……………..……....…………..…….………………………………
nazwa firmy …………………………..………………………………………………………
adres ………………………...............................................................................................…
tel. …………………….........…..............… e-mail .................................................................

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Więcej na www.paliwa.pl
(zakładka konferencje i
spotkania)
oraz www.targi.paliwa.pl

Zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informuję, że Administratorem danych
osobowych jest Polska Izba Paliw Płynnych z siedzibą w (00-195) Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok 521. Dane osobowe zamieszczone w
niniejszym formularzu zgłoszenia przetwarzane są w celu realizacji wskazanego wyżej szkolenia oraz w celach marketingowych. Jednocześnie
informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz pisemnego żądania zaprzestania
przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji tego zgłoszenia. W celu zapoznania się z
Polityką ochrony danych osobowych oraz wszelkim przysługującym Państwu prawom prosimy o zapoznanie się z „Polityką Ochrony
Danych Osobowych w PIPP” dostępną na stronie paliwa.pl
Chcemy Państwa zapewnić, że dbamy o bezpieczeństwo danych i korzystamy z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności – m.in. do
wysyłania Państwu informacji typu np. newslettery/alerty/ważne informacje dot. rynku paliwowego, informacje marketingowe i handlowe,
informacje o organizowanych przez nas szkoleniach, konferencjach, spotkaniach i targach STACJA PALIW.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż przebieg Targów może być rejestrowany przez Organizatora lub inne upoważnione podmioty za pomocą
urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie od Polska Izba Paliw Płynnych (PIPP) z siedzibą w Warszawie (00-195), ul.
Słomińskiego 19, lok. 521 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120987 środków komunikacji elektronicznej
informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) jak
również na użycie przez PIPP urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004
roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014 poz. 243).Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że wyrażanie zgody jest dobrowolne, zaś sama zgoda
może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polska Izba Paliw Płynnych z siedzibą w Warszawie
(00-195), ul. Słomińskiego 19, lok. 521 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120987 w celach marketingowych
oraz statystycznych w zakresie wskazanym w powyższym formularzu. Zdaję sobie sprawę, że podanie moich danych jest dobrowolne, zaś
podstawą tego przetwarzania jest wyrażenie przeze mnie zgody. Zdaję sobie sprawę, że mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizowania świadczeń związanych z wyżej wskazanym celem marketingowym lub
statystycznym – najpóźniej do momentu wycofania zgody. Wycofanie może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres:
izba@paliwa.pl
* niepotrzebne skreślić

data ........…..............…

podpis osoby upoważnionej .......................................................

Organizator:

ul. Słomińskiego 19 lok. 521,
Warszawa tel. 22 637 50 77,
izba@paliwa.pl

