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Formularz zgłoszeniowy udziału 
w Dolnośląsko-Luksemburskim Forum Gospodarczym w dniach 9-11.06.2022 r. 

 
 

W imieniu……………………………………………………………………………………………….(nazwa firmy) 

z siedzibą pod adresem……………………………………………………………………............................ 
NIP………………………………………deklaruję udział w Dolnośląsko-Luksemburskim Forum 
Gospodarczym w dniach 9-11.06.2022 r. 
 

Dane Przedsiębiorcy 

Nazwa firmy 
 

Forma prawna 
 

Adres siedziby firmy 
 

NIP 
 

Wielkość przedsiębiorstwa 

(proszę zaznaczyć właściwe 
pole) 

Mikro Małe Średnie 

   

Charakterystyka 

prowadzonej działalności 
(branża) 

 

Telefon 
 

E-mail 
 

Strona www 
 

Dane osoby kontaktowej 

Osoba wyznaczona do 
kontaktu 

 

Telefon kontaktowy 
 

E-mail 
 



 
 
 
 

-2- 
 

 

* prosimy wypełnić w języku angielskim 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji na wydarzenie 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko-Luksemburską Izbę 

Gospodarczą z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rzeźniczej 32-33, II p., w celu rejestracji udziału w 

wydarzeniu Dolnośląsko-Luksemburskie Forum Gospodarcze, 9-11 czerwca 2022 r. organizowaną przez 

Dane osobowe uczestnika misji 

Imię i nazwisko  

Stanowisko 
 

Telefon kontaktowy 
 

E-mail 
 

Znajomość języków obcych 

Język angielski Język niemiecki Inny 

   

Doświadczenie na rynku 

luksemburskim* 
 

Proszę opisać posiadane projekty lub produkty, które mogą być przedmiotem współpracy 

z kontrahentami luksemburskimi* 
 

 
 

Proszę wskazać, z jakimi partnerami chcieliby się Państwo spotkać (branża, kierunek i cel 

współpracy, zakres działalności, itd.)* 
 
 

 

 

Wyrażam chęć udziału w: 

□ Business Summer Party □ Business Forum Dolny Śląsk – Luksemburg 

□ zwiedzanie muzeum w Schengen □ wizyta studyjna w winnicy w okolicy Schengen 

https://snauka.pl/wymagania-edukacyjne--jzyk-rosyjski--klasa-1.html


 
 
 
 

-3- 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zgoda obejmuje rezerwację biletów lotniczych i 

noclegów. 

□ Wyrażam zgodę na przekazanie przez Polsko-Luksemburską Izbę Gospodarczą z siedzibą we 

Wrocławiu, przy ul. Rzeźniczej 32-33, II p. moich danych osobowych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym partnerom i instytucjom biorącym udział w realizacji wydarzenia w zakresie niezbędnym 

do realizacji wydarzenia Dolnośląsko-Luksemburskie Forum Gospodarcze, 9-11 czerwca 2022 r. 

 
Wyrażamy zgodę na: 

 otrzymywanie z PLIG za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji 

związanych z realizacją misji gospodarczej do Luksemburga*; 
 przetwarzanie przez PLIG obecnie i w przyszłości w celach związanych z realizacją misji 

gospodarczej PLIG, w systemach informatycznych i w innych zbiorach danych, danych osobowych 
zawartych w formularzu*; 

 przetwarzanie przez PLIG danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku do celów 

marketingowych, przesyłania zaproszeń na wydarzenia i szkolenia Izby, przesyłanie newslettera 

itp. 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza z siedzibą we 

Wrocławiu, przy ulicy Rzeźniczej 32-33, II p., 50-130 Wrocław zwana dalej „Administrator”. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z 
Administratorem na adres email: rodo@plig.biz. 

3. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu. 

4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili cofnąć. Cofnięcie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla 

ochrony danych osobowych. 

* pola wymagane 

 

Miejsce, data  Podpis osób reprezentujących 

przedsiębiorcę 

 

Podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 23 maja 2022 r. na adres: 

misja@plig.biz.  

mailto:misja@plig.biz

