
 

 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WATER EXPO 2019 
Potwierdzam udział w sesjach: 

 

10 kwietnia 2019 

SESJA  
INAUGURACYJNE 

10.00-11.30 
Sesja Inauguracyjna: Żegluga, gospodarka wodna i racjonalne wykorzystanie wody 

Czy Polska będzie największym wodno-śródlądowym placem budowy? 

 

 
 
 

SESJA I 12.00-13.30 

A: Czy polskie samorządy otwierają się na rzeki?     

B: Warsztaty dedykowane: 

 

„PPP w sektorze WOD-KAN: szanse, wyzwania i dobre praktyki” 

 

* ilość miejsc ograniczona 

 

    

SESJA II 14.30-16.00 

A: Rynek żeglugi śródlądowej w Polsce – stan obecny i perspektywy. Rozwój dzięki 

innowacjom. 

 
    

 
B: Plany przeciwdziałania skutkom suszy. Woda dla rolnictwa i energetyki. 

 

 

 
    

11 kwietnia 2019 

SESJA I 10.00-12.00 

A: Integracja żeglugi śródlądowej z infrastrukturą kolejową i drogową. Czynniki 

integracji przewozów śródlądowych i kolejowych □ 

B: Programy inwestycyjne w dziedzinie zwiększenia bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego. Retencja i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Zarządzanie 

ryzykiem przeciwpowodziowym. 
□ 

SESJA II 12.30-14.00 
A: Planowanie, finansowanie i realizacja inwestycji na przykładzie Stopnia Wodnego 

Siarzewo □ 
 
 

DANE UCZESTNIKA 

 
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….  
 
Stanowisko………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….  
 
Instytucja ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………..….  
 
Telefon/Fax…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………...………………..…………..………………. 
 
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………  
 

 

Uprzejmie prosimy o odesłanie zgłoszenia do dnia 3 kwietnia 2019 r. na adres e-mail: maciag@ztw.pl lub waterways@ztw.pl 

 

mailto:maciag@ztw.pl
mailto:waterways@ztw.pl


 

 
 
 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZARZĄD TARGÓW WARSZAWSKICH S.A. 
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Targów Warszawskich S.A. ul. Puławska 12a lok 3, 02-566 Warszawa pozyskał Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, 
zajmowane stanowisko, adres e-mail z ogólnodostępnych źródeł (internet) i przetwarza je jako administrator danych osobowych (dalej jako „Administrator”). 
Cel przetwarzania danych  
Celem przetwarzania Danych Osobowych jest skierowanie zaproszenia do udziału w Międzynarodowych Targach i Konferencjach Water expo 2019. 
Podstawa prawna przetwarzania danych 
Dane Osobowe przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), to jest 
w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest wysłanie do Pani/Pana zaproszenia.  
Odbiorcy danych 
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora, usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono 
przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty współpracujące przy obsłudze administracyjno-
logistycznej konferencji i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,  
Okres przechowywania danych 
Dane Osobowe będą przechowywane do czasu odbycia się Międzynarodowych Targach i Konferencjach Water expo 2019. 
Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych 
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,  
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo 
do bycia zapomnianym”), 
c) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.  
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem 
kierując korespondencję na adres rodo@ztw.pl, Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez 
Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 
 
 
                      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (podpis) ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

  

mailto:rodo@ztw.pl

