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Termin i miejsce
13.03.2018 r.
Budynek biurowy
ul. Szczęśliwicka 62
02-353 Warszawa

Czas trwania
Szkolenie jednodniowe
4 godziny szkoleniowe

Cena udziału
Udział w spotkaniu jest bezpłatny 
(wstęp po wypełnieniu i przesłaniu 
formularza zgłoszeniowego)

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń

Organizator
Urząd Dozoru Technicznego 
Oddział Terenowy w Warszawie
ul. Radarowa 9
02-137 Warszawa



Zapraszamy
kadry zarządzające, specjalistów technicznych, osoby odpowiedzialne za BHP
wytwórców, projektantów i eksploatujących urządzenia techniczne
osoby zainteresowane zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego
użytkowników urządzeń technicznych

Program ramowy
UDT jako Jednostka Inspekcyjna - ustawa o dozorze technicznym 
	Urządzenia transportu bliskiego oraz urządzenia ciśnieniowe podlegające dozorowi technicznemu
	Przepisy i obowiązki związane z rejestracją oraz eksploatacją urządzeń
	Wymagane kwalifikacje do obsługi i konserwacji urządzeń ciśnieniowych oraz transportu bliskiego
	UDT-CERT jako Jednostka Notyfikowana i Certyfikująca – ocena zgodności, ekspertyzy techniczne, certyfikacja
	Pytania, wyjaśnienia i dyskusja


Informacje i zgłoszenia
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 06.03.2018 r.
	Tel: +4822 5268177 lub +48 881824189, e-mail: martyna.swiderska@udt.gov.pl
	Informacja o szkoleniu znajduje się na stronie www.udt.gov.pl (zakładka Szkolenia)
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13.03.2018

08:15 – 08:30
Rejestracja uczestników
08:30 – 10:00
UDT jako Jednostka Inspekcyjna - ustawa o dozorze technicznym 
Urządzenia ciśnieniowe oraz transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
Przepisy i obowiązki związane z rejestracją oraz eksploatacją urządzeń

10:00 – 10:15
Przerwa kawowa
10:15 – 11:45
Wymagane kwalifikacje do obsługi i konserwacji urządzeń ciśnieniowych oraz transportu bliskiego 
UDT-CERT jako Jednostka Notyfikowana i Certyfikująca – ocena zgodności, ekspertyzy techniczne, certyfikacja
Akademia UDT – popularyzacja bezpieczeństwa technicznego
Pytania, wyjaśnienia i dyskusja





SK-1/IN/1:Załącznik 1/Wydanie 9/ 24.07.2017

Akademia UDT 
DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT
Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych
file_8.jpg

file_9.wmf



Zgłoszenie - Zamówienie udziału w spotkaniu 
DBT – UDT O/Warszawa - 13.03.2018
Dane firmy             (PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA DRUKOWANYMI LITERAMI)
Nazwa firmy: 
............................................................................................................................................................................................
Adres firmy: ........................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):
............................................................................................................................................................................................
tel. ................................................................  fax  .............................................................................................................
NIP ................................................................ e-mail..........................................................................................................

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez UDT informacji handlowej oraz kontakt w celach marketingowych drogą elektroniczną oraz przez telefon zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ł TAK	Ł NIE                                                                           ........................................................
                                                                                                               data/podpis

Powyższa zgoda jest udzielana dobrowolnie i nie jest warunkiem zawarcia umowy, a służy jedynie ułatwieniu przedstawiania Zgłaszającemu informacji handlowych o ofercie UDT. Zgłaszający może w każdej chwili wycofać powyższą zgodę.
Zgłaszamy udział w spotkaniu następujących osób:
 Imiona i nazwiska uczestników, zajmowane stanowisko
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją i obsługą spotkania oraz wystawienia zaświadczenia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 Dz. U. z 2016 roku poz. 922)



………………………………..
Podpis uczestnika szkolenia


………………………………..
Podpis uczestnika szkolenia

SPOTKANIE JEST BEZPŁATNE. 
UDZIAŁ - NA PODSTAWIE WYPEŁNIONEGO I PRZESŁANEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO






 

……………………………………………………………………………………………………
data/podpis osoby umocowanej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego
                                                                                                                                        
Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres organizatora spotkania do dnia 6.03.2018 r.
Organizator potwierdzi termin spotkania do dnia 9.03.2018 r.
W związku z ograniczona liczbą miejsc decydująca będzie kolejność zgłoszeń.


Informujemy, że podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (Administratora Danych Osobowych) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szczęśliwickiej 34, wyłącznie w celach związanych z organizacją spotkania i wystawienia zaświadczenia. Dane osobowe pozyskano od pracodawcy, który kieruje Państwa na wybrane szkolenie. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania Państwa na listę uczestników spotkania (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r. poz. 922).


