Zamówienie sali konferencyjnej nr ……..... /2019 z dnia ……………………….
NAJEMCA / ORGANIZATOR / WYDARZENIE :
Dane
Nazwa podmiotu / organizacji
Adres
NIP
REGON
Osoba do kontaktu
Cel / charakter wydarzenia

SALE KONFERENCYJNE
Nazwa sali

Zamawiam

Liczba osób

Rio
Helsinki A
Helsinki B
Helsinki A + B
Barcelona /tylko w układzie szkoleniowym/
Business Hub
Dolina Krzemowa A
Dolina Krzemowa B
Dolina Krzemowa A+B
Pokój Spotkań Biznesowych – nr 3.23 / 3.30

UKŁAD SAL KONFERENCYJNYCH
Układ sali konferencyjnej

Zamawiam

Kinowy
Szkoleniowy (przy stołach)
Dodatkowe miejsce na catering (proszę podać ilość stołów)
Inne ( stół recepcyjny, układ krzeseł, stołów, slajd na monitor plazmowy, itp.)

TERMIN NAJMU SALI KONFERENCYJNEJ
L.p.
1.
2.
3.

Data (dd.mm.rrrrr)

Godzina/y

WYPOSAŻENIE SALI
Nazwa urządzenia

Zamawiam

Projektor multimedialny
Ekran
Wi-fi
Mównica
Wizualizer
Flipchart
Mikrofon przewodowy
Dostępny w Sali Konferencyjnej - Barcelona
Mikrofon bezprzewodowy
Dostępny w Sali Konferencyjnej – Dolina Krzemowa
Komputer stacjonarny
Dostępny w Sali Konferencyjnej - Barcelona
Tablica multimedialna
Dostępna w Sali Konferencyjnej - Barcelona
Sprzęt do tłumaczenia symultanicznego
Dostępny w Sali Konferencyjnej – Dolina Krzemowa

BEZPŁATNY NAJEM W RAMACH 1H ZA MIESIĄC ……………………… /2019*
Dane
Pełna nazwa firmy
Adres
NIP
REGON
Inne
*dotyczy lokatorów KPT, którzy mogą skorzystać z 1h/m-c nieodpłatnego użytkowania sal: Helsinki A, B, A+B; Barcelona i Rio.

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY VAT NA FIRMĘ / PODMIOT
Dane
Pełna nazwa firmy/organizacji
Adres
NIP
REGON
Inne
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem wynajmu sal konferencyjnych obowiązującym w Kieleckim Parku Technologicznym i akceptuję jego
postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do korzystania z usługi "Wynajem sal konferencyjnych" zgodnie art. 6 ust 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wynajem sal konferencyjnych jest płatną usługą Kieleckiego Parku Technologicznego. Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w ramach niniejszego usługi przez Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6,
25-663 Kielce (działającego jako administrator danych osobowych) i nie zostaną udostępnione osobom lub podmiotom trzecim.
Korzystanie z usługi jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do korzystania z usługi " Wynajem sal konferencyjnych" zgodnie art. 6 ust 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel: 41 278 72 13, email: damian.kierzkowski@technopark.kielce.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w realizacji usługi „Wynajem sal konferencyjnych” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu zakończenia usługi „Wynajem sal konferencyjnych” oraz przez 5 lat jako okres archiwizacji danych.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowoln

……………………………………………

…...……..……………

………………………………………………

Pieczęć firmowa

Data

Podpis osoby dokonującej rezerwacji

Koszty
Wycena usługi wynajmu sali konferencyjnej
Nazwa sali
Ilość godzin

Rabat

Cena

Suma
Wycena usługi cateringowej/ wynajmu sprzętu/opłata manipulacyjna
Rodzaj
Ilość
zł/szt

Rabat

Cena

Suma
Wycena organizacji spotkania/konferencji/wizyty studyjnej/szkolenia
Rodzaj
Ilość
zł/szt

Rabat

Cena

Suma

Koszt wynajmu sali Konferencyjnej netto ..…………………………………………………………………………………………………….
Koszt wynajmu sali konferencyjnej brutto ...……………………………………………………………....................................

Koszt usługi cateringowej netto / wynajmu sprzętu / opłata manipulacyjna netto……………...........................
Koszt usługi cateringowej brutto / wynajmu sprzętu / opłata manipulacyjna brutto……………………………………..

Koszt organizacji spotkania/konferencji/wizyty studyjnej/szkolenia netto………………......................................
Koszt organizacji spotkania/konferencji/wizyty studyjnej/szkolenia brutto ……………......................................

Całkowity koszt usługi netto…………………………………………………………………………………………………………………………..
Całkowity koszt usługi brutto………………………………………………………………………………………………………………………….

Zamówienie sporządził/a

Zamówienie zatwierdził/a

Do fakturowania przyjął/przyjęła

.……/.…../2019 r.……………………

.……/.…../2019 r.……………………

.……./.……./2019 r.……………………

Data i podpis osoby upoważnionej

Data i podpis osoby upoważnionej

Data i podpis osoby upoważnionej

