X Wymiana Doświadczeń
dla Branży Wyrobów Medycznych
6-7 września 2022
Hotel Crystal Mountain***** Wisła
Szanowni Państwo,
Z nieskrywaną radością zapraszamy na jubileuszową X Wymianę
Doświadczeń dla Branży Wyrobów Medycznych.
W tym roku chcemy zachęcić Państwa do rozmów na temat
nowych doświadczeń i wniosków płynących z przeprowadzonych
procesów oceny zgodności. By ująć tematy wielowymiarowo do
grona prelegentów zaprosiliśmy najwyższej klasy specjalistów
doświadczonych w obszarach takich jak: certyfikacja, prawo,
badania kliniczne, ocena technologii medycznych.
Zgodnie z tradycją połączymy wiedzę, networking z fantastyczną
atmosferą. Tym razem zaprosimy Państwa do wspólnego
świętowania 10-tych urodzin wydarzenia, które co roku gromadzi
osoby ceniące sobie rozwój i dzielenie się doświadczeniami.
ZAPRASZAMY!

X WYMIANA DOŚWIADCZEŃ DLA
BRANŻY WYROBÓW MEDYCZNYCH

06 września 2022 – godz. 10:00 – 17:00
Rok po MDR z punktu widzenia jednostki notyfikowanej
Wdrożenie MDR historia prawdziwa, czyli wnioski i obserwacje producenta
Reklama wyrobów medycznych na Instagramie czy tylko w gabinecie lekarskim?
Jak prawidłowo klasyfikować wyroby medyczne z pogranicza (np. zawierające koagulanty,
nanomateriały, produkty lecznicze czy tkanki zwierzęce)?
Rola ISO 13485 w procesie dostosowania SZJ do wymagań MDR
System zarządzania jakością – czy można zrobić to lepiej?
20.00 – Kolacja + niespodzianka

07 września 2022 godz. 10.00 – 16.00
Kluczowe zasady prowadzenia badań klinicznych w oparciu o wymagania MDR
Refundacja wyrobów medycznych – pułapki i dobre praktyki
Problematyka podatkowa w branży medycznej
Panel dyskusyjny

Partner merytoryczny
Sponsorzy
Kontakt:
Ewa Rachwał
Product Manager ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych
Tel: +48 609 670 228
E-mail: e.rachwal@tuv-nord.pl
Sebastian Mielczarek
Product Manager ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych
Tel: +48 609 994 789
E-mail: s.mielczarek@tuv-nord.pl

X WYMIANA DOŚWIADCZEŃ DLA BRANŻY WYROBÓW MEDYCZNYCH
6-7 września 2022, Wisła, Hotel Crystal Moutain*****
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
pracę trenerów, materiały szkoleniowe,
zaświadczenie, upominek reklamowy,
wyżywienie w trakcie konferencji i wynosi.

Pełna nazwa firmy
Ulica
i numer

Kod i
miejscowość

NIP

Telefon

Lp.

Nazwisko i imię uczestnika

■ 1900,- zł netto/os.
zgłoszenia do 15 maja br.

E-mail

Cena

■ 2200,- zł netto/os.
zgłoszenia do 31 lipca

1.

■ 2500,- zł netto/os.

2.

zgłoszenia od 1 sierpnia

Razem

Kod zniżkowy:

□ 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
e.rachwal@tuv-nord.pl
s.mielczarek@tuv-nord.pl

TÜV NORD Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie
prawo do odwołania lub przełożenia terminu
szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych
oraz nie ponosi odpowiedzialności za koszty
poniesione z powodu odwołania szkolenia.
W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy
otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.
Zamawiający może wycofać się z udziału
w szkoleniu bez ponoszenia kosztów do 14 dni
roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
Natomiast rezygnacja w terminie krótszym niż 14
dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia
wiąże się z opłatą w wysokości 100% jego ceny.
Odwołanie udziału w szkoleniu wymaga formy
pisemnej.

