Mikołajkowa Konferencja
Techniczno – Spawalnicza
6.12.2022r.
HOTEL WELLNESS & SPA NOWY DWÓR
Świlcza /k. Rzeszowa

Konferencja jest poświęcona tematyce spawania
konstrukcji i elementów metalowych wg. EN 3834,
EN 1090, EN 15085 oraz urządzeniom ciśnieniowym.
Prelegentami podczas spotkania będą inspektorzy
Jednostki Notyfikowanej TÜV NORD Polska oraz
współpracujący specjaliści i eksperci.
Zapraszamy do udziału!

Mikołajkowa Konferencja
Techniczno – Spawalnicza

Program
8:00

rejestracja uczestników połączona z Biznesowym śniadaniem!

09:00

otwarcie konferencji Mateusz Mościński Dyrektor Działu Technicznego TUV NORD Polska

09:15

Nowości w przepisach PESR - regulacje dotyczące oznakowania UKCA produktów przeznaczonych
na rynek brytyjski
Konrad Dywan, inspektor TUV NORD Polska

10:00

Wybrane zagadnienia związane z produkcją pojazdów szynowych
Dariusz Nowak, inspektor TUV NORD Polska

10:45

Jak zaplanować kontrolę wyrobu budowlanego według wymagań normy EN ISO 3834 i EN 1090,
rozporządzenia 305/2011 (CPR)
Zbigniew Grzybacz inspektor TUV NORD Polska

11:30

przerwa kawowa

11:45

Moduły odbiorowe w Dyrektywie ciśnieniowej PED
Piotr Dziurkiewicz, inspektor TUV NORD Polska

12:30

Gazy osłonowe. Optymalizacja kosztów spawania
Jacek Buława firma MESSER

13:00

Wodór – wpływ na materiały oraz normy związane w odniesieniu do urządzeń ciśnieniowych
Paweł Kamiński, inspektor TUV NORD Polska

13:45

UROCZYSTY OBIAD z niespodzianką

15:00

Wykorzystanie robotów współpracujących w procesach spawalniczych
Tomasz Leśniowski firma Tomsystem

15:30

Spawanie stopów niklu typu Hastelloy wybranymi metodami łączenia
Marian Szubryt, inspektor TUV NORD Polska

16:15

Uroczyste Wręczenie certyfikatów uczestnikom Konferencji

16:45

Zakończenie Mikołajkowej Konferencji Techniczno spawalniczej

Kontakt:
Agnieszka Sklepowicz
tel: 663 022 786
a.sklepowicz@tuv-nord.pl

Mikołajkowa Konferencja
Techniczno – Spawalnicza
06.12.2022, HOTEL WELLNESS & SPA NOWY DWÓR Świlcza /k. Rzeszowa
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Cena udziału w spotkaniu wynosi

Pełna nazwa firmy

900 zł + 23% VAT za udział 1 osoby

Ulica
i numer

Kod i
miejscowość

NIP

Telefon

Lp.
1.
2.
3.

Nazwisko i imię uczestnika

e-mail

Cena

Razem

□ Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a, b Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 dalej „RODO”) przez
Administratora spółkę: TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633,
do celów realizacji usługi szkoleniowej przez okres jej realizacji oraz upływu terminu roszczeń z niej wynikających. Dane kontaktowe inspektora ochrony
danych: iod@tuv-nord.pl.
□ Zostałem/am poinformowany/a o prawie do: dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, zgodnie z RODO poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem. Zostałem poinformowany, że Administrator prowadzi operacje przetwarzania moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
usługi szkoleniowej oraz że dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcą, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i nie podlegają profilowaniu. Zostałem/am poinformowany/a o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym adresu poczty elektronicznej) celem otrzymywania informacji handlowych od
TÜV NORD Polska w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji
handlowych drogą elektroniczną.
□ Podane w niniejszym formularzu dane osobowe zostały podane dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

Pieczęc firmowa

Data i podpis osoby upoważnionej

Zgłoszenia prosimy
przesyłać na adres e-mail
a.sklepowicz@tuv-nord.pl

i obejmuje udział w konferencji, przerwy
kawowe, biznesowe śniadanie i obiad z
niespodzianką, upominek reklamowy,
materiały szkoleniowe.
Cena nie zawiera noclegu. Rezerwacja
noclegu bezpośrednio w hotelu pod
numerem telefonu kom. 71 787 01 43 Hotel
oferuje miejsca parkingowe.
TÜV NORD Polska Sp. z o. o. zastrzega
sobie prawo do odwołania lub przełożenia
terminu konferencji z przyczyn od
siebie niezależnych oraz nie ponosi
odpowiedzialności za kosztyponiesione
z powodu jego odwołania. W przypadku
odwołania przez TNP konferencji uczestnicy
otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.
Od 7 dni przed seminarium zarówno
TNP jak Zamawiający przyjmuje, iż brak
pisemnej rezygnacji jest automatycznym
p ot w i e r d ze n i e m
wzięcia
udziału
w seminariumz koniecznością opłaty 100 %
wartości ceny.

