REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PODCZAS TARGÓW ŚWIATŁO 2022 i TARGÓW
ELEKTROTECHNIKA 2022
§ 1 ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem wszystkich szkoleń jest Agencja SOMA Sp. J. Marek Orłowski, Kamilla Walicka Sp.J. z
siedzibą przy ulicy Bronikowskiego 1 w Warszawie, zwana dalej Organizatorem.
2. Współorganizatorem szkoleń dla inżynierów elektryków jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa z
siedzibą przy ulicy ul. Mazowieckiej 6/8 w Warszawie, zwaną dalej PIIB.
3. Szkolenia odbywają się w dniach 26-28 stycznia2022 r., w salach konferencyjnych hali EXPO XXI, ul.
Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.
4. Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona.
5. O uczestnictwie w szkoleniach decyduje kolejność rejestracji.
6. Wszystkie dane Uczestników szkoleń będą przechowywane w siedzibie Organizatora.
7. Uczestnicy szkoleń zgłaszając się na szkolenia składają dobrowolne oświadczenia następującej
treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych" (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) oraz „Zgadzam się
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Soma Sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Bronikowskiego 1 do celów marketingowych w zbiorach danych Agencji Soma Sp. j. zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi
zmianami). Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania
ich przetwarzania: przesyłając wiadomość e-mail na adres office@elektroinstalacje.pl dla podstron
do rejestracji na szkolenia i do odwiedzenia targów, na które kierujemy z www.elektroinstalacje.pl
lub info@lightfair.pl dla podstron do rejestracji na szkolenia i do odwiedzenia targów, na które
kierujemy z www.lightfair.pl składając osobiście oświadczenie w siedzibie Agencji Soma Sp.j.
telefonicznie pod numerem +48 22 649 76 69 -podając imię, nazwisko, adres”.
8. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do
danych osobowych oraz ich poprawianie.
§ 2 UCZESTNICTWO
1. Każdy z uczestników może wziąć udział w jednym szkoleniu danego dnia.
2. Każdy z uczestników szkoleń może wziąć udział maksymalnie w trzech szkoleniach w ciągu trzech
dni.
3. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne.
§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin szkoleń znajduje się do wglądu w recepcji na terenie targów a także na stronach
internetowych organizatora https://targies2022.registration-form.online/

