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Zgłaszam uczestnictwo w konferencji ZDALNEJ 
 
Rzeczoznawcy różnych racji łączcie się z BOMIS – LIVE ON LINE  
 
Termin: 18 kwietnia 2020 r. od godz.12.00 do godz.13.00  
Wnoszę opłatę w kwocie [obligatoryjne 50 zł + jeśli mogę więcej]: …………, słownie:……………………………….zł 
na konto odbiorcy: Fundacja BOMIS nr rachunku bankowego w Credit Agricole 20194010763183488300000000, 
którą proszę przeznaczyć, w porozumieniu z Warszawskiem Uniwersytetem Medycznym, na zakup specjalistycznego robota 
UVD do dekontaminacji pomieszczeń, w których leżą pacjenci chorzy na COVID-19. 
  
Oczekuję od Fundacji BOMIS dostępu za pomocą łącza internetowego i przeglądarki do spotkania online 18 kwietnia 2020 r. 
oraz przesłania na mój adres e-mail materiałów konferencyjnych.  
 
Wybieram spotkanie w grupie tematycznej:  
☐  SALA UŁAŃSKA: BOMIS a rzeczoznawstwo majątkowe 
☐  SALA BOTANICZNA: BOMIS a rzeczoznawstwo samochodowe 
☐  SALA LEOPOLDINA: BOMIS a rzeczoznawstwo maszynowe – wymogi formalne przed wyceną 
☐  SALA OTWOCKA: BOMIS a wyceny i doradztwo inwestycyjne przy zakupie i sprzedaży aparatury medycznej  
☐  SALA TULIPANOWA: BOMIS a wycena przedsiębiorstwa i jego aktywów niematerialnych oraz restrukturyzacja 
☐  SALA SĄDOWA: BOMIS przed prokuratorem, sędzią, u komornika – jako biegły instytucjonalny 
☐  SALA BOMISalka: BOMIS i edukacja rzeczoznawców – szkolenia, kursy, uprawnienia 
 
 
Imię i nazwisko uczestnika:……………………............................................................................................................................. 
 
Nazwa organizacji:………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail do kontaktu z uczestnikiem:................................................................................................................................................ 
 
Nr telefonu do uczestnika: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
☐Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi konferencji ZDALNEJ oraz w sprawach dotyczących 
potencjalnej współpracy z Fundacją BOMIS® - administratorem moich danych osobowych. Zostałam/em poinformowana/y o prawie do 
wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej 
zgody przed jej wycofaniem. Mam również prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia, a także prawo zwrócenia się do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych 
osobowych prosimy o kontakt z konsultantem do spraw ochrony danych osobowych w Fundacji BOMIS pod adresem e-mail odo@bomis.pl. 
Podstawa prawna 
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 osobowych)     

              
           ........................................................................  

                                                                                                                                                             podpis  
 
Prosimy o odesłanie formularza na adres e-mail biuro@fundacja.bomis.pl lub bomis@bomis.pl  
               
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres e-mail podany przez Państwa powyżej. 


