Slovenská
obchodná
a priemyselná komora
Bratislavská regionálna komora
Bratislavská regionálna komora SOPK Vás v spolupráci s HK Estónska na Slovensku
a Estónskou obchodnou komorou pozýva na

podnikateľskú misiu do Tallinnu v dňoch 17.11.-19.11.2019

Ponúkame Vám jedinečnú príležitosť nadviazať nové kontakty s podnikateľmi z Estónska.
Na základe Vášho profilu a požiadaviek pripravíme kooperačné stretnutia.
Estónsko sa stalo elektronickým tigrom aj európskym rajom startupov.
Predbežný program:
17.11. 2019 - Odlet z Viedne, prílet do Tallinu, ubytovanie, voľný program
18.11. 2019 - Pripravené rokovania s estónskymi firmami
19.11.2019 - Odlet
Predpokladané náklady na 1 osobu:
Člen SOPK: 780 EUR + DPH = 936EUR
Nečlen SOPK: 880 EUR + DPH = 1 056 EUR
V cene je zahrnuté: spiatočná letenka, 2-noci ubytovanie v 4* hoteli s raňajkami, preprava
z/na letiska/o, organizačné náklady.
Kalkulácia nákladov bola uskutočnená kvalifikovaným odhadom na základe aktuálnych
cien. Po ukončení pracovnej cesty budú každej firme vyúčtované skutočné náklady spojené
s podnikateľskou misiou.
V prípade záujmu nám prosím pošlite vyplnenú záväznú prihlášku najneskôr do
18.10.2019 na adresu: ivana.kondasova@sopk.sk.

Elekronická prihláška je tu: https://forms.gle/BwznPdmShwb7LdpS9
Tešíme sa na spoluprácu a zostávame s pozdravom,
Ing. Ivana Kondášová
Vedúca Oddelenia zahraničných vzťahov
Bratislavská regionálna komora SOPK
Tel. :+421-2- 48291 247, http://www.ba.sopk.sk

Slovenská
obchodná
a priemyselná komora
Bratislavská regionálna komora

Záväzná prihláška
podnikateľskú misiu do Tallinnu v dňoch 17.11.-19.11.2019
Predpokladané náklady na 1 osobu:
Člen SOPK: 780 EUR + DPH = 936EUR
Nečlen SOPK: 880 EUR + DPH = 1 056 EUR
Názov firmy:.

web:

Adresa:
Činnosť:
Špecifikácia záujmu do Estónska, požiadavky na partnerov:
IČO:
IČ DPH:
Platný člen SOPK:

áno

nie

Bankové spojenie Vašej firmy:
Meno a funkcia účastníka:
Tel:
E-mail:
Dátum:
Pečiatka a podpis:
Prihláška môže byť poslaná aj skenom emailom.
Organizačný poplatok prosíme poukázať na náš účet: IBAN: SK49 0200 0000 0000 3673
3062 , SWIT: SUBASKBX, VS: 17112019 K ÚHRADE PROSÍME UVIESŤ NÁZOV VAŠEJ
FIRMY

Svojím podpisom zároveň udeľujem súhlas so zasielaním informácií o aktivitách BRK SOPK.

Ako dotknutá osoba týmto, v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), udeľujem súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných
údajov, a to najmä na účel súvisiaci s mojou účasťou na podujatí Bratislavskej regionálnej komory SOPK (ďalej len „Podujatie“),
identifikácie mojej osoby v súvislosti so zvoleným Podujatím, zdokumentovania činnosti prevádzkovateľa v súvislosti so zvoleným
Podujatím, vykonávania kontroly v súvislosti so zvoleným Podujatím, poskytnutia osobných údajov v súvislosti s realizáciou a/alebo
propagáciou zvoleného Podujatia tretím stranám, (ďalej len „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“). Súhlas so spracúvaním osobných
údajov udeľujem prevádzkovateľovi, ktorým je Bratislavská regionálna komora SOPK (ďalej len „BRK SOPK“), so sídlom Jašíkova 6, 821
07 Bratislava, IČO: 30842654. Ako dotknutá osoba uvádzam, že Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený BRK SOPK, sa
vzťahuje, za predpokladu zabezpečenia primeranej ochrany osobných údajov v súlade so Zákonom, na účel uvedený v tomto Súhlase so
spracúvaním osobných údajov. Ako dotknutá osoba rovnako vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa ustanovenia § 15
Zákona a som si vedomý/á svojich práv ako dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 28 Zákona. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné
údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne. Týmto zároveň udeľujem BRK SOPK aj súhlas na použitie mien, vyhotovenie a/alebo
použitie podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov a/alebo obrazovo-zvukových záznamov týkajúcich sa mojej
osoby, a to na rovnaký účel ako je účel vymedzený v Súhlase so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“). Súhlas so
spracúvaním osobných údajov ako aj Súhlas je udelený na dobu 10 rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na
emailovú adresu sopkrkbl@sopk.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu BRK SOPK. Zároveň súhlasím so zaradením mojej
elektronickej adresy do databázy BRK SOPK a so zasielaním informácií o aktivitách.

