JELENTKEZÉSI LAP
Ezúton szeretnék jelentkezni a 2021. szeptember 23-án megrendezésre kerülő

PTK.-ÚJDONSÁGOK, 2021
című konferenciára.
ÁRA:



Konferencia / online konferencia » 25 000 Ft/fő (áfával)
Konferencia / online konferencia + a Ptk.-kommentár 2021. évi kiadása, hat kötet csomagban
» 50 000 Ft/fő (áfával)

HELYSZÍN:
 Budapesti Ügyvédi Kamara Díszterme (1055 Budapest, Szalay utca 7.) vagy webinárium (Webex)
Kérjük, jelölje meg választásának megfelelően:

 Konferencia ...... főre, melynek díja 25 000 Ft/fő (áfával)
 Online konferencia ...... főre, melynek díja 25 000 Ft/fő (áfával)
 Konferencia + a Ptk.-kommentár 2021. évi kiadása, hat kötet csomagban ..... főre,
melynek díja 50 000 Ft/fő (áfával)

 Online konferencia + a Ptk.-kommentár 2021. évi kiadása, hat kötet csomagban ..... főre,
melynek díja 50 000 Ft/fő (áfával)

Név:
Számlázási név:

Adószám:

Résztvevők neve:
Számlázási cím:
Ügyintéző telefonszáma:

E-mail cím:

A JogTudor program kedvezményt csak a weboldalra belépve, a vásárlási folyamaton végighaladva tudja igénybe venni!
A online konferenciára jelentkezőket az eseményt megelőzően e-mailben tájékoztatjuk a technikai tudnivalókról. A közvetítés a Webex Event programon keresztül történik.
A Budapesti Ügyvédi Kamarában személyesen résztvevőket tájékoztatjuk, hogy a feltüntetett ár az étel- és italfogyasztás költségeit is magában foglalja. Ezen természetbeni juttatás után fizetendő közterheket
a HVG-ORAC Kiadó nem vállalja át. A részvételi díj a parkolás díját nem tartalmazza!
A konferencián / online konferencián való részvétel írásban lemondható a konferencia kezdési időpontját megelőző 72 óráig. Ezen időponton túli lemondást nem áll módunkban elfogadni, és a részvételi díj teljes
összegét kiszámlázzuk.
Adatkezelési Tájékoztató
Az adatok szolgáltatása önkéntes, de azok megadásának hiányában nem tudjuk regisztrálni a képzésre, illetve értesíteni az esetleges változásokról. A részvételi díj megfizetését követően a számlázási adatok
kezelése jogszabályon alapul.
Adatkezelő: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 14.
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama:
(1) a kapcsolattartási adatokat (név, telefonszám, email-cím) a képzés szervezése és megtartása, illetve a foglalkozások anyagainak utólagos elküldése céljából ezen cél teljesítéséig kezeljük;
(2) a számlázási adatokat és számviteli bizonylatokat (beleértve a befizetések adatait, pl. indító számlaszám, indító számla tulajdonosa és az átutalás egyéb, a fizetést lebonyolító pénzintézet által rögzített adatai) a
számviteli bizonylatok megőrzése céljából a számvitelről szóló mindenkor hatályos törvényben a számviteli bizonylatok megőrzésére előírt határidőig (jelenleg a 2000. évi C. törvény szerint a bizonylat kiállításától
számított legalább 8 évig) kezeljük.
(3) ha Ön hozzájárul, a felvett név- és e-mail-cím adatot a HVG-ORAC Kft. hírlevelének eljuttatása céljából is kezeljük. Hozzájárulását kérjük, a következő mezőben aláírásával fejezze ki:
..................................................................................................................
Ezen adatot az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja:
A fenti (1) pontban meghatározott adatkezelés esetén az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja);
A fenti (2) pontban meghatározott adatkezelés esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában foglalt jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja).
A fenti (3) pontban meghatározott adatkezelés esetén az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja).
Érintetti jogok:
Ön az EU Általános Adatvédelmi Rendelete alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve az (1) pontban foglalt adatok esetén
automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. Az (1) bekezdésben
foglalt adatkezelés tekintetében Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.
Címzettként az adatokhoz hozzáfér az Adatkezelő számára könyvelési tevékenységet végző vállalkozás mint adatfeldolgozó (jelenleg a HVG Kiadó Zrt.).
Az adatokat harmadik országba nem továbbítjuk; automatizált döntéshozatalt, ill. profilalkotást nem végzünk.
Jogainak vélt megsértése esetén Ön eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu.
Jogainak vélt megsértése esetén továbbá az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat.
A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A jelentkezési lapot a (36-1) 349-7600 faxszámra, vagy szkennelve
a szeminarium@hvgorac.hu címre tudja elküldeni.
Elérhetőségeink: Telefon: (36-1) 340-2304 • Internet: www.hvgorac.hu

