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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ 

UCZESTNIK 1 

Imię i Nazwisko:   

Stanowisko:   

E-mail, telefon   

      *Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych danych osobowych przez LeanQ Team Sp. z o.o., ul. Kolberga 13, Gdańsk 80-279 zawartych             
w niniejszym formularzu, obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celu niezbędnym do realizacji obsługi zgłoszenia i udziału w konferencji.    
      *Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez LeanQ Team Sp. z o.o. mojego wizerunku, utrwalonego w postaci zdjęć wykonanych w ramach 
organizowanej konferencji pt: ”POLAK POTRAFI – Lean w polskich realiach” w celach promocyjnych prowadzonych przez LeanQ Team Sp. z o.o. 
       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania i trzymywania informacji o ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach 
drogą elektroniczną na podany adres poczty elektrycznej zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. 

UCZESTNIK 2 

Imię i Nazwisko:   

Stanowisko:   

E-mail, telefon   

      *Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych danych osobowych przez LeanQ Team Sp. z o.o., ul. Kolberga 13, Gdańsk 80-279 zawartych             
w niniejszym formularzu, obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celu niezbędnym do realizacji obsługi zgłoszenia i udziału w konferencji.    
      *Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez LeanQ Team Sp. z o.o. mojego wizerunku, utrwalonego w postaci zdjęć wykonanych w ramach 
organizowanej konferencji pt: ”POLAK POTRAFI – Lean w polskich realiach” w celach promocyjnych prowadzonych przez LeanQ Team Sp. z o.o. 
       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania i trzymywania informacji o ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach drogą 
elektroniczną na podany adres poczty elektrycznej zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. 

UCZESTNIK  3 

Imię i Nazwisko:   

Stanowisko:   

E-mail, telefon   

      *Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych danych osobowych przez LeanQ Team Sp. z o.o., ul. Kolberga 13, Gdańsk 80-279 zawartych             
w niniejszym formularzu, obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celu niezbędnym do realizacji obsługi zgłoszenia i udziału w konferencji.    
      *Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez LeanQ Team Sp. z o.o. mojego wizerunku, utrwalonego w postaci zdjęć wykonanych w ramach 
organizowanej konferencji pt: ”POLAK POTRAFI – Lean w polskich realiach” w celach promocyjnych prowadzonych przez LeanQ Team Sp. z o.o. 
       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania i trzymywania informacji o ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach drogą 
elektroniczną na podany adres poczty elektrycznej zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. 

UCZESTNIK 4 

Imię i Nazwisko:   

Stanowisko:   

E-mail, telefon   

      *Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych danych osobowych przez LeanQ Team Sp. z o.o., ul. Kolberga 13, Gdańsk 80-279 zawartych             
w niniejszym formularzu, obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celu niezbędnym do realizacji obsługi zgłoszenia i udziału w konferencji.    
      *Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez LeanQ Team Sp. z o.o. mojego wizerunku, utrwalonego w postaci zdjęć wykonanych w ramach 
organizowanej konferencji pt: ”POLAK POTRAFI – Lean w polskich realiach” w celach promocyjnych prowadzonych przez LeanQ Team Sp. z o.o. 
       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania i trzymywania informacji o ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach drogą 
elektroniczną na podany adres poczty elektrycznej zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. 
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DANE DO FAKTURY 

Nazwa firmy: 
 

NIP firmy: 
 

Ulica: 
 

Kod pocztowy i miejscowość: 
 

Telefon kontaktowy: 
 

Adres e-mail: 
 

 
 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

Nazwa, bank i nr konta: LeanQ Team 80-279 Gdańsk, ul. Kolberga 13 mBank 02 1140 2004 0000 3902 7634 4932 

Liczba uczestników: Cena za osobę netto: Wartość netto: VAT Wartość brutto: 

 
 
 

zł zł 23%  zł 

   

 
 
 
 
 
   

/pieczątka firmowa/ /data zgłoszenia/ /podpis osoby decyzyjnej/ 

 
Jak wypełnić formularz zgłoszenia? 
 

1. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy, wpisując dane od 1 do 4 uczestników. 
2. Zaznacz wymagane zgody (tylko dla uczestników, których uzupełniłeś). 
3. Podaj dane do faktury – służą do wystawienia faktury pro-forma 
4. Prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na adres:  ahromiak@lean.info.pl; lub 

konferencja@lean.info.pl 
5. Odpowiemy na Twój formularz w ciągu 2 dni roboczych, przesyłając  na podany adres e-mail fakturę 

proformę. 
6. Otrzymasz po opłaceniu faktury z od nas potwierdzenie uczestnictwa. 
7. Zarezerwuj w kalendarzu 19 października - do zobaczenia na konferencji! 
8. Prześlemy na tydzień przed konferencją zaproszenie z informacjami organizacyjnymi 

 
Warunki uczestnictwa: 

 *Wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konferencji  

 Warunkiem otrzymania rabatu jest przesłanie mailem lub faksem wypełnionego formularza zgłoszenia oraz 
dokonanie opłaty na konto LeanQ Team do 19.08.2018r. 
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