Slovenská
obchodná
a priemyselná komora
Bratislavská regionálna komora

POZVÁNKA
Bratislavská regionálna komora SOPK Vás v spolupráci so Slovenským
veľvyslanectvom v Budapešti pozýva na:

KONZULAČNÝ DEŇ MAĎARSKO

5. decembra 2019 od 9:00
(Individuálny termín pre každú firmu – 30 minút)
Miesto konania: Bratislavská regionálna komora SOPK Jašíkova 6, 826 73 Bratislava 4. poschodie
Individuálne poradenstvo s Adrianou Galbavou.
Ekonomickou diplomatkou na Slovenskom veľvyslanectve v Maďarsku, o:
možnostiach vstupu na maďarský trh
-

možnostiach podnikania a investovania,

-

odporúčanom postupe pri exporte,

-

praktické rady a odporúčania.

Prihlásenie do 15.11.2019
V prípade záujmu vyplňte prosím buď elektronickú prihlášku alebo Záväznú prihlášku
priloženú nižšie.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA
Kontakt: Ing. Ivana Kondášová, tel.: 02/48291 247, e-mail: ivana.kondasova@sopk.sk

Slovenská
obchodná
a priemyselná komora
Bratislavská regionálna komora

Záväzná prihláška na KONZULTAČNÝ DEŇ MAĎARSKO
Kód akcie:
Dátum:
Miesto:

05122019
5. december 2019, od 9,00 hod.
BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava – Ružinov

Účastnícky poplatok: Člen:

35 Eur + DPH = 42 EUR
Nečlen: 45 Eur + DPH = 54 EUR

Meno, titul: ...........................................................................................................................................
Funkcia: ...................................................E-mail:................................................................................
Firma: .........................................................................Tel.č..................................................................
Adresa, PSČ: .........................................................................................................................................
IČO: ...........................................Oblasť podnikateľskej činnosti:……………………………..................
Špecifikujte okruh záujmov o spoluprácu s Maďarskom: ..............................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………
Otázky:………………………………………………………………………………………………………...…………
..........................................................................................................................................................
Prihlásenie do 15.11.2019
Záväznú prihlášku zašlite na vyššie uvedené kontaktné údaje.
Svojím podpisom zároveň udeľujem súhlas so zasielaním informácií o aktivitách BRK SOPK.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informovanie dotknutej osoby o spracúvaní jej osobných údajov V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení spracúva prevádzkovateľ, ktorým je Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislavská regionálna komora SOPK
(ďalej len „BRK SOPK“), so sídlom Jašíkova 6, 821 07 Bratislava, IČO: 30842654, osobné údaje uvedené v prihláške vyššie za účelom účasti na vyššie
uvedenej akcii ( seminár, workshop, biznis raňajky, exkurzia, konzultačný deň a pod. ) BRK SOPK (ďalej len „Akcia“) po dobu 10 rokov. Osobné údaje sú
poskytnuté od tretej osoby, ktorá dotknutú osobu ( ktorej sa poskytuje táto informácia ) na vyššie uvedenú Akciu prihlásila a je uvedená pod prihlasovacím
údajom „Názov spoločnosti". Osobné údaje sú poskytnuté v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, emailový kontakt a sú spracúvané na základe
plnenia zmluvného vzťahu s treťou osobou ( prihláška na Akciu ). Získané údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. BRK SOPK
týmto prehlasuje, že nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. Na základe písomnej žiadosti máte právo: žiadať
o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich
osobných údajov a ich prenosnosť ; podať návrh na začatie konania na úrade na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté
osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne. Zároveň týmto udeľujem súhlas so zaradením mojej elektronickej adresy do databázy BRK
SOPK a so zasielaním informácií o jej aktivitách a tiež súhlas na vyhotovenie a použitie obrazových snímok z Akcie s cieľom zdokumentovania činnosti
prevádzkovateľa v súvislosti s touto Akciou. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na stránke prevádzkovateľa http://web.sopk.sk

Dátum:

Pečiatka a podpis:

