
Zaproszenie

Grupa MAC S.A. 
ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 kontakt@mac.pl

 41 366 55 55
www.mac.pl

Zgodnie z Art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w: 25-561 Kielce, ul. Witosa 76 wpi-
sana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000047059 Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 657-008-22-45, REGON: 
008149990 (dalej: Administrator).

Niezbędne dane osobowe podane przez Państwo osobiście podczas dokonywania zgłoszenia swego udziału drogą elektroniczną – przetwarzane 
będą przez Administratora wyłącznie w celu dokonania dla Państwa rezerwacji – w oparciu o art. 6 ust 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora – mając na względzie optymalizację procesów obsługi Klientów i świadczonych usług –przez okres niezbędny do realizacji 
zgłoszenia, tj. rezerwacji miejsca.

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych wyłącznie z przetwarzaniem danych osobowych – pod adresem e-mail: sos_dane@mac.pl

• Prezentacja kompleksowej oferty edukacyjnej Grupy MAC S.A.

• 

• 

• 

Data:

Godzina:

Miejsce:

Adres:

Zagadnienia

Zgłoszenia przyjmujemy do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego konferencję.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Uprzejmie informujemy, że w tym roku zapisy na konferencje prowadzimy 

tylko i wyłącznie na stronie internetowej: 

www.mac.pl/konferencje

Wydawca podręczników MAC Edukacja ma zaszczyt zaprosić 

na konferencję pt.
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