
 

 

Wypełniony i podpisany formularz wraz z kopią dowodu wpłaty prosimy przesłać faksem, e-mailem lub pocztą na adres: 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI 
 

Ośrodek Chirurgii Plastycznej Dr. Macieja Kuczyńskiego, 20-950 Lublin, ul. Jaczewskiego 2 
 

 faks: 81 718 45 35; e-mail: biuro@med4.pl;   
 

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Fijałkowską: tel. kom. +48 601 675 661  
 
 

 

Aktua lne  in formacje:  w w w .m ed 4 .p l/ 20200508  

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
 

Koszt uczestnictwa w Konferencji i Warsztatach (proszę zakreślić właściwą stawkę) 

DECYDUJE DATA DOKONANIA WPŁATY! 
do  

30.06.2020 
do  

30.09.2020 
do  

30.11.2020 
od 01.12.2020  
i na miejscu 

Opłata podstawowa 700 PLN 800 PLN 900 PLN 1000 PLN 

Członkowie PTChPRiE, PTChO, PTGEiR 600 PLN 700 PLN 800 PLN 900 PLN 

Rezydenci 400 PLN 450 PLN 500 PLN 600 PLN 

Studenci medycyny (wymagany nr indeksu) 250 PLN 300 PLN 350 PLN 400 PLN 

 cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, warsztatach i spotkaniu towarzyskim w dniu 11.12.2020 r., 
przekąski i napoje w przerwach obrad, certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne 

  

IMIĘ:                 

NAZWISKO: 

                

                

TYTUŁ 
NAUKOWY: 

                

 
telefon:                                                      e-mail:        

 
 

Zgłaszam swój udział w: 

KONFERENCJI  TAK 
KWOTA  
wg tabeli: 

KOLACJI (11.12.2020)  TAK /  NIE 
BEZPŁATNIE - KONIECZNA REZERWACJA 
POPRZEZ ZAZNACZENIE „TAK” 

Z OSOBĄ TOWARZYSZĄCĄ (+100 PLN)  TAK /  NIE 
KWOTA 
(100 PLN): 

 

Warunki rezygnacji: 
W przypadku przesłania do dnia 15.11.2020 r. pisemnego oświadczenia  
o odstąpieniu od udziału w konferencji gwarantujemy zwrot 50% ceny. 

SUMA:  
  

 

Powyższą kwotę wpłaciłem/am na rachunek Organizatora: 
(załączam kopię przelewu / dowodu wpłaty) 

 

Med4 Sp. z o.o., ul. Żmigród 7/2, 20-110 Lublin 
 

AliorBank  08 2490 0005 0000 4530 7043 6391  
........................................... 

podpis i pieczęć 
 

Fakturę proszę wystawić dla: 

Imię i nazwisko / Nazwa firmy  

Ulica, nr  

Kod pocztowy, miasto  

NIP    –    –   –   
 



 
 

Imię _________________________   Nazwisko____________________________ 

 

e-mail: _____________________________________________________ 

 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail  
w celach marketingowych Med4 Sp. z o.o. 

☐ Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Med4 Sp. z o.o. na podany adres 

poczty elektronicznej. 

 

 

_____________________________ 

podpis 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

(Klauzula Informacyjna) 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy, iż : 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Med4 Sp. z o.o., 20-110 Lublin, ul. Żmigród 7/2,  

KRS: 0000447787, NIP: 9462642393, biuro@med4.pl  

2. Dane osobowe osób, które korzystają z naszej strony www.med4.pl i zgłaszają swój udział w konferencji naukowej 

poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne  

w celu wykonania umowy. Dane osobowe przetwarzamy również w celu marketingu bezpośredniego organizowanych 

w przyszłości sympozjów (jeżeli wyrażono zgodę).  

3. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom upoważnionym przez nas - naszym 
pracownikom oraz podmiotom przetwarzającym (fakturowanie, biuro księgowe, drukarnia) oraz podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

Państwa dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom trzecim. 

4. W przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie umowy, uzasadnionego interesu administratora 

danych, okres przetwarzania trwa do momentu wykonania umowy, ustania ww. interesu lub do momentu wniesienie 

sprzeciwu. Dla zgód marketingowych dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu wycofania 

udzielonej zgody. 

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach i na 
zasadach określonych w przepisach RODO. Możecie Państwo skorzystać z prawa do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

6. Macie Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorującego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji 

na konferencję. 

8. Państwa dane nie będą profilowane. 

 


