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FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
dla przedsiębiorców do udziału w konferencji krajowej  

VI Forum Gospodarcze Warmii i Mazur „Eastern Poland – Go West!” 
17 października 2014 r. Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim, Plac Zamkowy 1/7 

www.InvestInWarmiaAndMazury.pl  
Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną (podpisany skan dokumentu) na adres e-mail: 

office@investinwarmiaandmazury.pl  
oraz pocztą tradycyjną na adres:  

WMARR S. A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3; 10-516 Olsztyn  
do 2 października 2014 r. 

Nazwa przedsiębiorstwa  

Adres siedziby (miejscowość, 
kod pocztowy, ulica nr 
domu/lokalu 

 

Telefon i fax  

E-mail i strona www  

NIP  

REGON  

KRS/nr wpisu do EDG  

Dane osoby zgłaszanej do udziału w Forum 

Imię i nazwisko  

Stanowisko  

Telefon kontaktowy  

e-mail  

Oświadczenie i zgoda reprezentanta Zgłaszającego (osoby fizycznie biorącej udział w Forum): 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją Forum, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

 
…………………………………………………………………… 
Czytelny podpis osoby/ osób reprezentujących firmę podczas Forum 

UDZIAŁ W FORUM JEST BEZPŁATNY 
1. Deklarujemy udział w następujących wydarzeniach Forum w dniu 17 października 2014 r. (zaznacz 

właściwe): 
 Konferencja 
 Warsztaty dla przedsiębiorców: Klastry szansą na poprawę konkurencyjności firm  na współcześnie 

globalizującym się rynku 
 Lunch 

 

 „Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji oraz ofert drogą elektroniczną od Warmińsko-
Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 
"O oświadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie osobie zgłaszanej przysługuje prawo do 
odwołania powyższej zgody.” 
 
 
…………………………………………………………………………………………………..……….…………………………………………….. 

(pieczątka i czytelny podpis Kierownika jednostki lub osoby/osób upoważnionych do reprezentacji) 
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