
 
 
 

Formularz zamówienia 

 
 

 
Koszt udziału 1 zawodnika: 315 pln netto  
 
 
Proszę wybrać jedną opcję: 
 
 
SINGIEL MĘŻCZYZN             SINGIEL KOBIET              SINGIEL + DEBEL             DEBEL 

 
 
 
 
Imię i nazwisko zawodnika: ............................................................................................................... 
 
Stanowisko: .......................................................................................................................................... 
 
Firma: ................................................................................................................................................... 
 
tel: .................................................................  e-mail: .......................................................................... 
 
W celu weryfikacji zawodnika prosimy o podanie roku urodzenia: ....................................................... 
 
Preferowany rozmiar koszulki (XS – XXXL):                  
 
 
Osoba zamawiająca: .......................................................................................................................... 
 
Stanowisko: .......................................................................................................................................... 
 
Firma: ................................................................................................................................................... 
 
tel: .................................................................  e-mail: .......................................................................... 
 
 
Dane do faktury: 
 
Firma: ................................................................................................................................................... 
 
ul. ..........................................................................................................................................................  
 
kod pocztowy:.................................. Miasto: ........................................................................................ 
 
NIP: ....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

Warunki uczestnictwa: 
1. Organizatorem turnieju jest Eurocee Sp. z o.o. (zwana dalej Eurobuild Conferences) z 

siedzibą w Warszawie (00-697) przy ul. Aleje Jerozolimskie 53, NIP: 951-23-41-913. 
2. Cena obejmuje: program dzienny turnieju, śniadanie, przerwy kawowe, lunch oraz 

wieczorne after party. Rejestracja nie obejmuje zakwaterowania. Noclegi uczestnicy 
zapewniają sobie we własnym zakresie. 

3. Eurobuild Conferences zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie. 

 

    

 



4. Warunkiem udziału w turnieju jest odesłanie wypełnionego formularza zamówienia co jest 
równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy 
pomiędzy Eurobuild Conferences a uczestnikiem (w przypadku zgłoszeń od osób 
fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych). 

5. Rezygnacja z udziału w turnieju na 30 dni lub więcej przed planowanym terminem 
rozpoczęcia turnieju nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem 
przesłania informacji o rezygnacji z udziału w turnieju w formie listu lub wiadomości 
elektronicznej na adres Eurobuild Conferences. Decydująca jest data wpływu 
oświadczenia o rezygnacji. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej 
uiszczonej płatności w całości. 

6. W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju na 14 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia konferencji uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w 
wysokości 50% kwoty, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w 
turnieju w formie listu lub wiadomości elektronicznej na adres Eurobuild Conferences. 
Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji.  

7. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w turnieju na mniej niż 14 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia turnieju, organizator zachowuje prawo do pełnego 
wynagrodzenia. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi. 

8. Nieobecność uczestnika na turnieju nie jest podstawą do zwolnienia z płatności w sytuacji 
gdy została wystawiona faktura pro-forma i płatność nie została dokonana przez 
zamawiającego przed konferencją. 

9. Płatność przelewem po otrzymaniu dokumentu pro-forma. 
 
 
Zamawiający: 
 
 
......................................................                                                                ……………………………  
Pieczątka i podpis zamawiającego                                                               Data złożenia zamówienia 

 
 
 
 
 

Prosimy o zapoznanie się z wymaganymi zgodami oraz Klauzulą informacyjną i odesłanie wypełnionego 
i podpisanego formularza na adres: sales@eurobuildcee.com  

 
Wymagane zgody 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na komunikację telefoniczna oraz 
za pośrednictwem poczty elektronicznej email w celach związanych z realizacją zamówień, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 
Podanie danych osobowych oraz zgody są dobrowolne jednak niezbędne do realizacji usługi. Dane 
zostają w zasobach Organizatora i nie będą rozpowszechniane. Będą użyte jedynie do elektronicznych lub 
telefonicznych potwierdzeń uczestnictwa, informowania o zmianach organizacyjnych oraz do ewentualnej 
windykacji należności. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach o charakterze 
informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej wydarzenia. Zapoznałem się z Klauzulą 
informacyjną przetwarzania danych osobowych przez EUROCEE Sp. z o.o. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych, związanych z 
oferowanymi produktami i świadczonymi usługami przez EUROCEE Sp.  z o.o. oraz na komunikację 
telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej email w tym celu. Podanie danych osobowych 
oraz zgody są dobrowolne jednak niezbędne do realizacji usługi.  
 
 
 
 

........................................................    ………………………………………………………… 
(data )       (czytelny podpis uczestnika)



 
 

 
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych przez EUROCEE SP. z o.o. 

 

Zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych)  - w dalszej części: ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
informuje, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROCEE Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 53; 00-697 

Warszawa, numer NIP: 9512344919 (w dalszej części: Administrator), 
2) Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: EUROCEE 

Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 53; 00-697 Warszawa lub drogą e-mailową: eurobuild@eurobuildcee.com, 
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz wewnętrzną 

Polityką Bezpieczeństwa Informacji, 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym lub większej liczbie określonych celów za Pani 

/Pana zgodą, na przetwarzanie swoich danych osobowych wynikających z przepisów art. 6 ust 1 pkt. a – d 
i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w takim zakresie, w jakim – 
spełnione są warunki określone w art. art. 6 ust 1 pkt. a – d i f. 

5) Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora związane są z oferowanymi produktami i 
świadczonymi usługami. 

6) Przekazane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy 
obowiązujących przepisów prawa.  

7) Dane osobowe mogą być także udostępniane i przekazywane podmiotom współpracującym z 
Administratorem w związku z oferowanymi produktami lub realizowanymi usługami, a także podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie, to jest partnerom świadczącym usługi na rzecz 
Administratora. 

8) Przekazane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim oraz nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody, 

9) Użytkownikami przekazanych danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy lub 
współpracownicy Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem, zobowiązani do 
zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, 

10) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celów, dla 
których zostały przekazane, o ile przepisy nadrzędne nie nakazują przechowywania danych osobowych 
przez inny okres; 

11) Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, korekty i aktualizacji, 
usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do przenoszenia danych 
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

12) Cofniecie zgody na przetwarzanie danych może być dokonane po przesłaniu stosownej informacji na 
adres: EUROCEE Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 53; 00-697 Warszawa lub drogą e-mailową pod 
adresem: eurobuild@eurobuildcee.com , 

13) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

14) Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest warunkiem niezbędnym do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

15) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest niezbędnym wymogiem 
ustawowym, warunkiem świadczenia określonych usług, realizacji konkretnych celów, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych i barku zgodny na przetwarzanie danych oraz świadczenie usług drogą 
elektroniczną lub telefonicznie, będzie skutkować brakiem możliwości świadczenia określonych usług na 
Pani/Pana rzecz, 

16) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w sposób tradycyjny oraz zautomatyzowany, będą podlegały 
odpowiednim zabezpieczeniom, w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa danych 
osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

 


