WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI FORUM BEZPIECZEŃSTWA BANKÓW 2018 – 10 MAJA 2018
Cena konferencji
1. Dla pracowników banków, SKOK-ów i firm ubezpieczeniowych – uczestnictwo jest bezpłatne; liczba miejsc
bezpłatnych jest ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Dla środowiska akademickiego – koszt uczestnictwa wraz z materiałami wynosi 350 zł + 23% VAT.
3. Przedstawicieli firm komercyjnych prosimy o kontakt z działem reklamy: reklama@wydawnictwocpb.pl

Zobowiązanie zapłaty
1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszymi warunkami
uczestnictwa oraz ich akceptacją.
2. Dokonanie rejestracji udziału bezpłatnego lub płatnego jest tożsame z podjęciem zobowiązania udziału w
konferencji.
3. Obecność uczestnik potwierdza podpisem na liście osób zarejestrowanych dostępnej w rejestracji/recepcji w
dniu konferencji. Dopuszczamy wymianę zgłoszonego uczestnika na inną osobę z tej samej instytucji.
Sposób i termin płatności
1. Opłata z tytułu uczestnictwa w konferencji wynosi 350 zł + VAT (23%) za osobę.
2. Płatność zostanie przekazana przelewem po otrzymaniu faktury na konto:
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., 00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8,
w banku BZ WBK S.A.
09 1500 1126 1211 2000 9691 0000.
3. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymania faktury VAT.
Rezygnacja z uczestnictwa
1. Odwołania uczestnictwa można dokonać wyłącznie drogą e-mailową: rejestracja@wydawnictwocpb.pl
2. Nieodwołanie płatnego zgłoszenia do 28 kwietnia 2018 r. włącznie i niewzięcie udziału w konferencji
spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
3. Nieodwołanie bezpłatnego zgłoszenia do 28 kwietnia 2018 r. włącznie i niewzięcie udziału w konferencji
spowoduje obciążenie kwotą w wysokości 350 zł (+ 23 % VAT), stanowiącą opłatę manipulacyjną uwzględniającą
rezerwację miejsca, koszty cateringu oraz materiałów konferencyjnych.
Ochrona danych osobowych
Uczestnicy konferencji wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Prawa Bankowego i
Informacji Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie (ul.Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa) zgodnie z ustawą z dn. 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13.06. 2016 r., Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celach
związanych z organizacją Konferencji Forum Bezpieczeństwa Banków 2018 (w tym na udostępnianie ich
podwykonawcom w zakresie umożliwiającym realizację wybranych usług (np. druk spersonalizowanych
identyfikatorów).
Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych
jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści
przetwarzanych danych oraz prawo żądania ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt:
1. Telefoniczny, za pośrednictwem Biuro Marketingu pod numerem (22) 48 68 426.
2. W formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej marketing@cpb.pl

Kontakt
W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z Martą Rakowską:
m.rakowska@alebank.pl, tel. (22) 627 59 64.

