Fundacja nuclear.pl, pozarządowa organizacja skupiająca wybitnych ekspertów i naukowców w dziedzinie
energetyki jądrowej, medycyny nuklearnej czy zastosowań oraz TUV Nord Polska Sp. z o.o., dostawca usług
certyfikacyjnych i szkoleń zapraszają na szkolenie:

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA JAKOSCIOWE
dla firm w łańcuchu dostaw sektora energetyki jądrowej
4-5 października 2022 roku, Hotel Lamberton, Ołtarzew k/ Warszawy

INFORMACJE:
Szkolenie "Szczegółowe wymagania jakościowe dla firm w łańcuchu dostaw sektora energetyki jądrowej" to
najważniejsze w 2022 roku wydarzenie skierowane do firm zainteresowanych udziałem w projekcie budowy
pierwszej, polskiej elektrowni jądrowej.
Program Polskiej Energetyki Jądrowej wchodzi w decydującą fazę, dlatego podczas szkolenia, przedstawiciel
Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaprezentuje jego założenia i postępy w realizacji prac. Natomiast, eksperci
pracujący na co dzień w sektorze jądrowym na całym świecie, przedstawią swoje doświadczenia oraz szczegółowe
wymagania jakościowe dla firm, które chcą rozpocząć prace jako dostawca dla sektora energetyki jądrowej.
Dwudniowe szkolenie, skierowane jest do wysokiej kadry menedżerskiej firm, które chcą zostać dostawcą sektora
jądrowego, firm planujących budowę własnych źródeł jądrowych w oparciu o technologię SMR, przedstawicieli
administracji rządowej, PAA, UDT, TDT, GDOŚ i innych.
Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.
KOSZT SZKOLENIA:
Koszt szkolenia wynosi:

dla pierwszej osoby z organizacji – 3 250 zł netto
dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej organizacji – 3 000 zł netto
i obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, tłumaczenie symultaniczne na język polski, udział w
przerwach kawowych, lunch, uroczystą kolację pierwszego dnia.

Fundacja nuclear.pl, 03-289 Warszawa, ul. Starej Gruszy 7a/10
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000845620, NIP: 5242902424, Regon: 386294910

Zarząd: Paweł Żbikowski, Adam Rajewski
Konto bankowe: Nest Bank SA
63 1870 1045 2078 1068 7661 0001

PROGRAM SZKOLENIA:
DZIEŃ 1
9:00 - 9:30
9:30 - 9:40
9:40 - 10:00
10:00 - 10:20
10:20 – 10:50
10:50-11:30
11:30 – 11:45
11:45 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:40
15:40 - 17:00

Rejestracja uczestników, kawa powitalna
Otwarcie szkolenia
Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Wystąpienie sponsora
Cele i zasady bezpieczeństwa jądrowego
Normy bezpieczeństwa MAEA serii GSR-2
Przerwa kawowa
Wymagania i wpływ ISO 9001 na ISO 19443
Przerwa na lunch
Praktyczne zastosowania ISO 19443

19:00 – 1:00

Uroczysta kolacja

Kultura bezpieczeństwa i ochrony oraz zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze
energetyki jądrowej

DZIEŃ 2
9:00 – 10:30

10:30 – 10:50
10:50 - 11:05
11:05 – 13:00

13:00 - 14:00
14:00 – 17:00

Szanse biznesowe i niezbędne wymagania dla bezpiecznego i zrównoważonego
rozwoju projektów dekarbonizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem łańcucha
dostaw dla energetyki jądrowej
Wystąpienie sponsora
Przerwa kawowa
Przegląd wybranych standardów, które mogą mieć zastosowanie zależnie od dostawcy
technologii:
- Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 w
energetyce,
- Kodeks ASME, sekcja III, NCA + NQA-1,
Przerwa na lunch
Przegląd wybranych standardów, które mogą mieć zastosowanie zależnie od dostawcy
technologii:
- Kodeks AFCEN RPP-1

NOCLEGI:
Istnienie możliwość indywidualnego zarezerwowania noclegów w Hotelu Lamberton w Ołtarzewie. Hotel
dysponuje bazą 98 pokoi, w tym 2 apartamentów oraz 17 klimatyzowanych pokoi typu LUX o podwyższonym
standardzie.
Rezerwacja:

recepcja@hotellamberton.pl
tel. +48 780 163 131, tel. +48 22 721 21 00
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UCZESTNICY:
1.
Imię .............................................................
Nazwisko ......................................................
Stanowisko ...................................................
Telefon .........................................................
E-mail ...........................................................
2.
Imię .............................................................
Nazwisko ......................................................
Stanowisko ...................................................
Telefon .........................................................
E-mail ...........................................................
3.
Imię .............................................................
Nazwisko ......................................................
Stanowisko ...................................................
Telefon .........................................................
E-mail ...........................................................
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wniesienie
pełnej opłaty na konto fundacji przed rozpoczęciem
szkolenia.
Fundacja nuclear.pl
03-289 Warszawa, ul. Starej Gruszy 7a/10
NIP: 5242902424, Regon: 386294910
Wpłaty należy dokonać na konto:
Nest Bank S.A 63 1870 1045 2078 1068 7661 0001
2. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy
pomiędzy osobą zgłaszającą a Fundacją nuclear.pl na
świadczenie usługi szkoleniowej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Na szkolenie „SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA
JAKOSCIOWE dla firm w łańcuchu dostaw
sektora energetyki jądrowej”
4-5 października 2022 roku, Hotel Lamberton
ZAMAWIAJĄCY:
Firma
....................................................................
....................................................................
Adres............................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
NIP:..............................................................
Osoba kontaktowa
Imię .............................................................
Nazwisko ......................................................
Stanowisko ...................................................
Telefon .........................................................
E-mail ...........................................................
Fakturę za szkolenie należy przesłać:
□ drogą elektroniczną ………………………………….
□ w wersji papierowej pocztą
Pieczątka i podpis:

3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy
pisemnej i jest możliwa do 14 dni przed rozpoczęciem
szkolenia po potwierdzeniu przez organizatora.
4. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni
przed rozpoczęciem szkolenia naliczany jest pełny kosztami
uczestnictwa.
5. Brak wpłaty za udział, po wysłaniu formularza
zgłoszeniowego, nie jest jednoznaczny z rezygnacją
z uczestnictwa w szkoleniu
6. Jeżeli zgłoszona osoba nie może uczestniczyć
w wydarzeniu istnieje możliwość uczestnictwa innej osoby
w miejsce już zgłoszonej.
7. Fundacja Nuclear.pl zastrzega sobie prawo do zmian w
programie lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych.
8. Wypełniając formularz wyrażają Państwo zgodę na
przetwarzanie przez Fundację Nuclear.pl danych zawartych
w formularzu w celach marketingowych i organizacyjnych,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz na
otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres:
akademia@nuclear.pl do dnia 19 września 2022
Telefon: +48 602 361 509
Koszt szkolenia:
3 250 zł netto za pierwszą osobę
3 000 zł netto za drugą i każdą kolejną osobę
Termin płatności:
7 dni od daty wystawienia faktury
Szczegółowa klauzula RODO stanowi zał. do formularza.
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Obowiązek informacyjny RODO
Fundacja Nuclear.pl z siedzibą w Warszawie
(03-280) przy ul. Starej Gruszy 7a/10, na
podstawie
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku informuje, że z chwilą
przekazania przez Panią/Pana swoich danych
osobowych, staje się ich administratorem.
W naszej organizacji został wyznaczony
Inspektor Ochrony Danych, z którym może
Pani/Pan się skontaktować za pomocą adresu
mailowego: iod@nuclear.pl. Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane w celu realizacji
nawiązanej umowy o współpracy / szkoleniu, a
ich podanie jest dobrowolne, ale stanowi
warunek niezbędny do zawarcia i wykonania
umowy oraz utrzymywania relacji biznesowych
między nami.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj.:
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
tj.:
przetwarzanie
jest
niezbędne
do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO oraz motyw 47 (cele wynikające z
prawnie
uzasadnionych
interesów
realizowanych przez Administratora: ustalenia,
dochodzenia i egzekucji roszczeń, udzielanie
odpowiedzi na pytania, wnioski, skargi).

Pani/Pana
dane
osobowe
nie
będą
przekazywane innym odbiorcom danych poza
podmiotami uprawnionymi na mocy przepisów
prawa, a także podmiotami upoważnionymi
przez
Administratora
(np.
podmiot
współpracujący
z Administratorem/Klient
Administratora, ale tylko i wyłącznie w zakresie
niezbędnym
do
prawidłowej
realizacji
działalności gospodarczej Administratora).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowane
przez okres czasu przewidziany przepisami
prawa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia
swoich danych, a także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Jeżeli Pani/Pana dane osobowe nie zostały nam
podane bezpośrednio przez Panią/Pana,
otrzymaliśmy je od podmiotu, który Pani/Pan
reprezentują lub pobraliśmy je ze źródeł
ogólnodostępnych (np.
Krajowy Rejestr
Sądowy, CEIDG, czy strona internetowa).

W związku z naszą współpracą zbieramy
i przetwarzamy
informacje
zawarte
w przekazywanych sobie dokumentach, w
trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań,
w tym w szczególności informacje niezbędne
do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w
szczególności imię, nazwisko, stanowiskom
numer telefonu, adres siedziby, NIP, REGON i
inne dane, które zbieramy w trakcie trwania
współpracy.
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