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JELENTKEZÉSI LAP

A XIX. SZIGETELÉSDIAGNOSZTIKAI KONFERENCIÁRA
LIFESTYLE HOTEL MÁTRA****superior

2019. október 16-18.

A cég neve és székhelye (pontos számlázási cím): ............................................................
.........................................................................................................................................
Számla küldési cím: ..........................................................................................................
.........................................................................................................................................
Az ügyintézéssel megbízott neve, telefonszáma, aláírása: ................................................
A visszaigazolást az alábbi e-mail címre kéri: ....................................................................
A jelentkezők aláírásukkal elfogadják az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, amelyet a
meghívó 2. oldalán olvashat részletesen. Aláírás nélkül a részvétel nem lehetséges. Ez
megtehető legkésőbb érkezéskor.
A jelentkező neve

Aláírása

Beosztása

E-mail címe

Preferált fórum (szekció)
Transzformátorok, generátorok, megszakítók 
Kábeldiagnosztika

Transzformátorok, generátorok, megszakítók 
Kábeldiagnosztika

Transzformátorok, generátorok, megszakítók 
Kábeldiagnosztika

Transzformátorok, generátorok, megszakítók 
Kábeldiagnosztika


Részvételi díj csomagok, szállás nélkül:
1. Teljes konferencia
69.000 Ft + Áfa /fő (étkezéstartalom: 47.000 Ft + Áfa)
2. Két nap egy éjszaka
51.000 Ft + Áfa /fő (étkezéstartalom: 32.000 Ft + Áfa)
3. Egynapos részvétel
46.000 Ft + Áfa /fő (étkezéstartalom: 19.000 Ft + Áfa)
Szállás:
2 éjszaka
1 éjszaka

1 ágyas
35.000 Ft+ÁFA/fő
17.500 Ft+ÁFA/fő
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2 ágyas
22.000 Ft+ÁFA/fő
11.000 Ft+ÁFA/fő
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A részvételi díjat számlájuk beérkezését követően 8 napon belül átutaljuk a Diagnostics Kft. számlájára.
………………………………., 2019. …………………

PH

……………………………
Cégszerű aláírás

Konferencia hozzájáruló nyilatkozat
Aláírásommal kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy a Diagnostics Kft. visszavonásig tárolja, felhasználja és
kezelje személyes adataimat (mint pl: név, cím, email, telefonszám, stb…) a konferenciával kapcsolatban (a
GDPR-nek megfelelően), amelyeket természetesen harmadik fél számára nem szolgáltat ki. Ezzel együtt a
fent említett csatornákon további információkkal lásson el a jövőben a konferenciával kapcsolatban.
Valamint hozzájárulok, hogy a konferencia ideje alatt kép, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön, ezeket a
Diagnostics Kft. tárolja, felhasználja, kezelje és saját internetes felületén nyilvánosságra hozza, ezek
forrásanyagát harmadik fél számára szintén nem szolgáltatja ki.
Amennyiben Ön előadó a konferencián, aláírásával további hozzájárulását adja, hogy a Diagnostics Kft.
nyomtatott és digitális formában terjessze a konferencia tervezett és végleges programját, amely
tartalmazhatja az Ön nevét, cége nevét, előadásának címét, rövid összefoglalóját, képi-, videó- és
hanganyagát.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulásait bármikor visszavonhatja. Adatvédelemmel kapcsolatos
megkeresését szívesen fogadjuk az adatvedelem@diagnostics.hu email címen. Az EU általános adatvédelmi
rendelettel kapcsolatban tájékozódhat a http://www.privacy-regulation.eu/hu/index.htm weboldalon.

