FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DZIEŃ DOSTAWCY
Zakupy Techniczne w Grupie Ciech dla kontrahentów i dostawców
Niniejszym zgłaszam chęć udział w spotkaniu DZIEŃ DOSTAWCY organizowanym
w terminie 12 października 2017 r. w Hotelu Lord w Warszawie (al. Krakowska 218)
Pełna nazwa firmy
Adres firmy
Imię i nazwisko I uczestnika
E-mail
Telefon
Imię i nazwisko II uczestnika
E-mail
Telefon

PLANOWANY HARMONOGRAM:
09.00–10.00

Rejestracja uczestników

Część I
10.00–10.05
Oficjalne powitanie uczestników wydarzenia
10.05–10.20
Wskazanie kierunku rozwoju Ciech
10.20–10.35
Wstęp do zakupów w Grupie CIECH, wyzwania przed zakupami
10.35–11.15	Opis działań poprawiających współpracę CIECH z rynkiem, opis podstawowych warunków handlowych
i ogólnych warunków współpracy
11.15–12.15	Prezentacja działań Zakupów Technicznych, m.in.: opis procesu zakupowego, wstęp do obowiązującej
procedury, praca z platformą zakupową, zasady komunikacji z rynkiem
12.15–12.30
Pytania i odpowiedzi
12.30–13.30
Przerwa na lunch w formie bufetu
Cześć II
13.30–15.30
		
		
		
15.30–16.00

Prezentacje służb technicznych:
Obszar inwestycji budowlanych i technologicznych
Obszar energetyczny i elektroenergetyczny
Obszar utrzymania ruchu i dostaw materiałów eksploatacyjnych
Dyskusja z uczestnikami w salach

Proszę o wskazanie obszaru dyskusji, którym byliby Państwo zainteresowani:
Obszar inwestycji budowlanych i technologicznych
Obszar energetyczny i elektroenergetyczny
Obszar utrzymania ruchu i dostaw materiałów eksploatacyjnych

Prosimy o wskazanie najistotniejszych w Państwa opinii zagadnień, które winniśmy poruszyć w trakcie spotkania:

Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych, w tym także danych osobowych wizerunkowych do celów:

*

 udziału w wydarzeniu, w szczególności: rejestracji na wskazane w formularzu wydarzenie, obsługi wydarzenia (w tym rejestracji audio lub/i audio
video), działań informacyjnych i promocyjnych związanych z wydarzeniem realizowanych przez Grupę CIECH,
otrzymywania informacji o działaniach realizowanych przez Grupę CIECH drogą elektroniczną (via SMS, via e-mail),
otrzymywania informacji o działaniach realizowanych przez Grupę CIECH drogą telefoniczną,
 przekazania danych innym podmiotom z Grupy Ciech celem otrzymywania informacji o działaniach realizowanych przez te podmioty. Informacje
o podmiotach wchodzących w skład Grupy CIECH dostępne pod adresem: http://ciechgroup.com/grupa-ciech/.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 62. Pani/Pana dane mogą zostać
udostępnione podmiotom z Grupy Kapitałowej CIECH. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do podanych danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji ww. celów.
* wyrażenie zgody jest obligatoryjne.

Podpis osoby zgłaszającej swój udział w wydarzeniu			

Podpis osoby zgłaszającej swój udział w wydarzeniu

Formularz należy przesłać w terminie do 02.10.2017 na adres mail zakupytechniczne@ciechgroup.com
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
adres e-mail: zakupytechniczne@ciechgroup.com
lub telefon: 523 541 523
O udziale w DNIU DOSTAWCY decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Potwierdzenie uczestnictwa oraz ewentualnej
rezerwacji miejsca postojowego zostanie przesłane mailem w terminie do 09.10.2017 r.

