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Polski przemysł węglowy znalazł się na
fascynującym rozdrożu
Dla polskiego węgla 2015 będzie rokiem zmian. Po kilku dekadach malejących zysków i pogarszających się
wyników produkcyjnych nadszedł czas na zupełną restrukturyzację Kompanii Węglowej, która ma ożywić
cały sektor. Jest to krytyczny moment dla zrozumienia procesów zachodzących w polskim przemyśle
węglowym, ze szczególnym uwzględnieniem stojących przed branżą wyzwań związanych z projektem
ustawy o koncesjach na obrót węglem z zagranicy oraz unijnymi regulacjami dotyczącymi wielkości emisji.
Dostęp do wartościowych informacji oraz tworzenie sieci kontaktów z osobami mającymi
wpływ na branżę nigdy dotąd nie były tak ważne.
Dołącz do ponad 200 liderów i weź udział w III Konferencji Coaltrans PolskaTM, a zyskasz
niepowtarzalną możliwość nawiązania kontaktów, dowiesz się o ostatnich zmianach na rynku oraz uzyskasz
dostęp do informacji, których nie można przegapić.

oneworld jest dumny z bycia oficjalnym partnerem III Konferencji Coaltrans Polska

TM

oneworld®, jeden z największych sojuszy linii lotniczych na świecie, liczy obecnie 15 członków – airberlin, American Airlines, British
Airways, Cathay Paciﬁc Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN Airlines, TAM Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways,
Royal Jordanian, S7 Airlines i SriLankan Airlines. Wraz z około 30 członkami stowarzyszonymi sieć oneworld obsługuje niemal 1000
kierunków w ponad 150 krajach.
Odwiedź stronę www.oneworld.com/events i wpisz kod imprez OW96B14, aby zalogować się jako uczestnik i zyskać dostęp do
wygodnego, dedykowanego narzędzia rezerwacji online. Po zalogowaniu można zarezerwować bilety po obniżonych cenach na
loty siedem dni przed i siedem dni po konferencji. Ceny biletów zostaną podane do dwunastu miesięcy przed datą wydarzenia.
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Uzyskaj odpowiedzi na najbardziej palące pytania
Jak przebiega restrukturyzacja Kompanii Węglowej?
Dowiedz
Sędzikowskiego,Prezesa
PrezesaZarządu,
Zarządu,Kompanii
Kompanii
Węglowej
Dowiedz się od: Krzysztofa
Krzysztofa Sędzikowskiego,
Węglowej

W jaki sposób cele redukcji emisji wyznaczone przez UE do 2030 r. wpłyną na
popyt na węgiel?
Dowiedz się od: Adama Bocheńskiego, Prezesa Zarządu, EDF Paliwa

W jaki sposób projekt ustawy dotyczącej obrotu węglem z zagranicy wpłynie
na użytkowników końcowych?
Dowiedz się od: Piotra Matuszaka, Prezesa Zarządu, KTK Polska

Jak będą się kształtować ceny węgla?
Dowiedz się od: Hectora Forstera, Lidera Zespołu, Platts

Czy polski koks jest w stanie zaspokoić europejski popyt?
Dowiedz się od: Marty Jarno, Dyrektora Departamentu Analiz Rynku, Polski Koks

Co udało się odnaleźć zagranicznym inwestorom?
Dowiedz się od: Petera Bonda, Prezesa Wykonawczego, Linc Energy

W jaki sposób zmiany zachodzące w branży wpływają na
innych producentów?
Dowiedz się od: Zygmunta Łukaszczyka, Prezesa Zarządu, Katowickiego Holdingu Węglowego

Dowiedz się, co mają do powiedzenia uczestnicy
wcześniejszych edycji

„
„
„
„

„

Świetnie zorganizowana, ciekawa konferencja, naświetlająca różne aspekty światowego
rynku węgla.
– Alfa-Bank

„
„

Obowiązkowa konferencja dla wszystkich osób zawodowo związanych z sektorem węglowym
– GTA Mining and Trade Ltd
Wspaniałe wydarzenie, które pozwoliło nam wzmocnić sieć kontaktów i określić szanse biznesowe
– MC Resources Trade & Logistics Co.

„

Konferencja Coaltrans okazała się doskonałą platformą, która umożliwiła nam nawiązanie licznych
kontaktów, udział w prelekcjach i przebywanie w towarzystwie najwybitniejszych osobistości
– Aditya Birla Group
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PROGRAM
DZIEŃ PIERWSZY
WTOREK 26 maja 2015 r.
08:00 Rejestracja i kawa; otwarcie wystawy
09:00 Powitanie

Orson Francescone, Dyrektor Zarządzający,
Coaltrans Conferences
09:10 – 10:30 SESJA 1

11:50 Cele redukcji emisji do 2030 r.: Czy wpłyną one

znacząco na ilość energii pozyskiwanej z węgla w
Polsce?
• Wprowadzenie w życie unijnych celów redukcji emisji do
2030 i ich wpływ na modele kupowania mediów
• Ustępstwa Polski na rzecz porozumienia oraz elastyczność
elektrowni
• W jaki sposób omawiana sytuacja wpływa na popyt na
określone rodzaje węgla?
Adam Bocheński, Prezes Zarządu, EDF Paliwa
12:20 Pytania i dyskusja
12:30 PRZERWA NA LUNCH I NETWORKING

09:10 Przemówienie Przewodniczącego
09:20 Realizacja planu naprawczego Kompanii

Węglowej
• Szczegółowe założenia planu naprawczego Kompanii
Węglowej i ich wpływ na poziomy produkcji
• Wpływ restrukturyzacji na innych polskich
producentów węgla
• Szanse inwestycyjne związane z „Nową KW”
Krzysztof Sędzikowski, Prezes Zarządu,

Kompanii Węglowej
09:50 W jaki sposób projekt ustawy dotyczącej obrotu

węglem z zagranicy wpłynie na użytkowników
końcowych?
• Wpływ projektu ustawy na użytkowników końcowych
• Czy ustawa wpłynie na sprzedaż węgla w Polsce?
• Wpływ ustawy na obrót węglem wydobywanym w Polsce i
importowanym
Piotr Matuszak, Prezes Zarządu, KTK Polska
10:20 Pytania i dyskusja
10:30 PRZERWA NA KAWĘ I NETWORKING
11:15 – 12:30 SESJA 2
11:15 Przemówienie Przewodniczącego
11:20 Realizacja zapotrzebowania polskich hut stali
• Wpływ unijnych celów redukcji emisji na huty i ich modele
kupowania węgla
• Prognozy produkcji stali na lata 2015-16 i omówienie
sposobu zaspokojenia popytu na węgiel polskich hut stali
• Pozyskiwanie i tworzenie mieszanki niezbędnej do
produkcji stali
Rajendra Pathak, Dyrektor ds. Zakupów,

ArcelorMittal Poland
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14:00 – 15:15 SESJA 3
14:00 Przemówienie Przewodniczącego
14:05 Globalne tendencje cenowe: czy w latach 2015-

2016 należy spodziewać się wzrostu cen węgla?
• Prognozy rynkowe, dynamika cen oraz zmieniające się
trendy zakupowe w sektorze cieplnym i metalurgicznym
• Znaczenie dla europejskich producentów węgla i koksu,
mediów i hutnictwa stali
• Rozwój handlu powiązanego z wartością indeksu i handlu
spotowego
Hector Forster, Lider Zespołu, Platts
14:35 Czy polski koks jest w stanie zaspokoić

europejskie zapotrzebowanie?
• Zdolności produkcyjne polskiego koksownictwa
• Kierunki eksportu polskiego koksu
• Pozycja Polski na międzynarodowych rynkach koksu
Marta Jarno, Dyrektor Departamentu Analiz Rynku,

Polskiego Koksu
15:05 Pytania i dyskusja
15:15 PRZERWA NA KAWĘ I NETWORKING

15:45 – 17:00 SESJA 4
15:45 Przemówienie Przewodniczącego
15:50 Rosnące możliwości importu węgla

metalurgicznego z USA
• Rejony produkcji węgla metalurgicznego i dostawy z USA
• Klasy dostępnego węgla i możliwość ich wykorzystania w Polsce
• Zalety pozyskiwania i wykorzystywania węgla z USA
Jack Porco, Prezes i Dyrektor Handlowy,

Xcoal Energy & Resources
16:20 Studium przypadku: Kopalnia Bogdanka
• Zalety zatrudnienia mniejszej liczby pracowników przy
uruchamianiu kopalni
• Opłacalna eksploatacja cienkich pokładów węgla
• Wybór najodpowiedniejszych technologii i metod
wydobycia dla nowej kopalni
16:50 Pytania i dyskusja
17:00 Zakończenie pierwszego dnia
17:30 – 19:30

WIECZORNY BANKIET, NETWORKING

09:35 Wpływ restrukturyzacji Kompanii Węglowej na

produkcję krajową
• W jaki sposób restrukturyzacja Kompanii Węglowej
wpłynęła na poziomy produkcji i sprzedaż węgla w
Katowickim Holdingu Węglowym?
• Gdzie można eksportować polski węgiel?
• Szanse inwestycyjne w KHW
Zygmunt Łukaszczyk, Prezes Zarządu, Katowickiego

Holdingu Węglowego (KHW)
10:05 Współpraca z indyjskim sektorem górniczym przy

projektach realizowanych od podstaw i
modernizacji istniejących kopalń
• Dostarczanie węgla metalurgicznego do Indii w związku z
rosnącym popytem na stal
• Nabywanie indyjskich kopalni węgla w drodze e-aukcji
• Modernizacja metod głębokiej eksploatacji węgla w Indiach
Jerzy Borecki, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych,

JSW SA
10:35 Pytania i dyskusja
10:45 PRZERWA NA KAWĘ I NETWORKING
11:15 – 13:00 SESJA 6

Wydarzenie sponsorowane przez
11:15 Przemówienie Przewodniczącego
Skorzystaj z okazji do nadrobienia zaległości i nawiąż nowe,
strategiczne kontakty w swobodnej atmosferze

11:20 Studium przypadku: Górnośląskie Zagłębie Węglowe
• Przedsięwzięcia w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
• Możliwa eksploatacja i produkcja w rejonach
niewykorzystanych rezerw
• Wiarygodność i dostępność danych z prac poszukiwawczych
Peter Bond, Prezes Wykonawczy, Linc Energy
11:50 Studium przypadku: PG Silesia
• Działalność PG Silesia w Polsce
• Wydobycie węgla kamiennego w pobliżu granicy z Czechami
• Działalność górnicza na Śląsku
Michal Heřman, Prezes Zarządu, PG SILESIA
12:10 Czy polski rynek gazu łupkowego ma szanse

DZIEŃ DRUGI
ŚRODA 27 maja 2015 r.
08:30 Kawa na powitanie
09:20 Powitanie

Kathryn Wood, Producent konferencji,
Coaltrans Conferences

rozwinąć się tak jak rynek amerykański i jakie może
to mieć konsekwencje dla górnictwa węglowego?
• Co przyniosły ostatnie poszukiwania gazu łupkowego?
• Kiedy i w jakim stopniu gaz łupkowy może być
wykorzystywany w Polsce?
• Jaki będzie to miało wpływ na przemysł węglowy?
Henryk Jacek Jezierski, były wiceminister w

Ministerstwie Środowiska, członek Rady Nadzorczej,
Prairie Downs Metals Ltd.
12:40 Pytania i dyskusja

09:30 – 10:45 SESJA 5
12:50 Uwagi kończące
09:30 Przemówienie Przewodniczącego

13:00 Zakończenie konferencji
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W poprzednich edycjach uczestniczyli:
ALSTOM Power Sp. z.o.o | Antwerp Bulk Terminal NV | ArcelorMittal Poland | Argus Media | Australian Trade Commission
(austrade) | Bulk Trading SA | Cargill International SA | Carbo Chemicals Group GmbH | Carbo One | carbon Brennstoffhandels und Transport GmbH | Central Europe Energy Partners | Citi Handlowy | CMC Coal Marketing Company Ltd | Coeclerici
Compagnie SA | CTL Logistics Sp. z o.o. | Czech Coal a.s. | DB Schenker Rail Polska S.A | Deloitte | E.ON Global Commodities
SE | EDF Paliwa SP. z o.o | Energa SA | Euracoal | Parlament Europejski | Express Interfracht Polska Sp. z.o.o | Famur S.A |
Freightliner Ltd | GDF Suez Energia Polska S.A. | GIPH | Glencore International AG | Hanseatic Coal & Coke Trading GmbH |
Holcim Emerging Europe Services s.r.o. | Incolab Services | INTER BALT | Jastrzębska Spółka Węglowa || JSW Koks S.A. |
Katowicki Holding Węglowy SA | Kompania Węglowa S.A. | Kopex SA | KTK Polska Ltd | Linklaters | C.Wisniewski i Wsp. |
Mechel Carbon AG | Metalimex Co Ltd | Ministerstwo Gospodarki | MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. |
New World Resources | OKD a.s | OT Logistics S.A | PD Co Lublin Coal Project | PG Silesia | PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna Spółka Akcyjna | PGNiG Termika SA | PHU Węglohut SJ | PKP Cargo S.A. | Platts | Polska Giełda Energii |
HIPH | Polski Koks SA | Port Północny Sp. z o.o. | Prairie Downs Metals Ltd. | Rail Cargo Logistics - Austria GmbH | Sea-Invest |
SGS Polska Sp. z o.o. | SUEK AG | Unicoal AG | Vattenfall Energy Trading N.V. | Warszawska Giełda Papierów
Wartościowych | Węglokoks SA | World Coal Association | Xcoal Energy & Resources GmbH

Mobilna usługa – komunikator dla uczestników konferencji
Nowa aplikacja mobilna i doskonałe narzędzie do nawiązywania kontaktów
live.coaltrans.com
Usługa dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników konferencji. Jest to doskonałe
narzędzie do nawiązywania kontaktów, pozwalające czerpać maksimum korzyści z uczestnictwa w
tym wydarzeniu.
3 Przeszukuj listy uczestników wg nazwiska, nazwy ﬁrmy i kraju
3 Kontaktuj się z innymi uczestnikami, aby organizować spotkania, zaprezentować swoją ﬁrmę lub
nadrobić zaległości ze starymi znajomymi z branży
3 Sprawdź program konferencji
3 Uzyskaj dostęp do prezentacji prelegentów
3 Zadaj pytania prelegentom za pośrednictwem przewodniczącego – na żywo
3 Utwórz i zaktualizuj swój proﬁl

III Konferencja

Polska
26-27 maja 2015 r.
Sheraton Sopot

Aplikacja zostanie uruchomiona na 4 tygodnie przed konferencją.

Miejsce
Ciepłe, przyjazne twarze oraz orzeźwiająca morska bryza Bałtyku witają w Sheraton Sopot Hotel, Centrum Konferencyjnym i Spa.
Hotel usytuowany jest bezpośrednio przy plaży, w pobliżu słynnego, najdłuższego drewnianego molo w Europie. Hotel oferuje 189
przestronnych i eleganckich pokoi i apartamentów. Wszystkie pokoje zostały zaprojektowane z myślą o Państwa komforcie i
nawiązują do bogatej tradycji żeglarskiej regionu. Pokoje i apartamenty z widokiem na morze oferują wiele wygód i pozwalają na
wypoczynek podczas pobytu w Sopocie.
Firmy
wspierające
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Linia lotnicza Oficjalny Partner

Zostań sponsorem i zaprezentuj swoją ﬁrmę

Znajdź nowych nabywców i
zawieraj kluczowe kontrakty

Umocnij swoją pozycję na rynku

Zaprezentuj się obok innych
czołowych graczy na rynku węgla

Pochwal się produktami,
projektami i osiągnięciami

Kontaktuj się z nowymi i
obecnymi klientami

Poznaj nowych inwestorów

Korzyści...

Odwiedź nasz salon biznesowy

3 Odbierz listę uczestników na miesiąc przed

Promuj swoją ﬁrmę, usługi, wiedzę i osiągnięcia i dopilnuj, aby
stali i nowi klienci wiedzieli, gdzie Cię szukać. Jest to miejsce, w
którym nie może Ciebie zabraknąć! Dołącz do uczestników,
którym w czasie przerw będziemy tam serwować kawę.

konferencją, zanim traﬁ ona do uczestników

3 Wyeksponuj swoją markę na plakietkach
uczestników, podczas lunchów integracyjnych oraz
w głównym audytorium

3 Dane teleadresowe Twojej ﬁrmy pojawią się
w dokumentacji z konferencji, dzięki czemu nowi
klienci z łatwością do Ciebie dotrą

3 Zaprezentuj się na stronie www konferencji,
gdzie umieścimy link do strony Twojej ﬁrmy wraz z
krótką charakterystyką.

Salon pomieści wystawców każdego szczebla, od debiutantów
po ﬁrmy z wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy pakiety szyte
na miarę, dostępne dla każdego budżetu, celów i aspiracji.
Dalszych informacji udziela:
Hannah Lockwood
Dyrektor Handlowy
+44 (0) 20 7779 8185 lub
hlockwood@euromoneyplc.com

Sponsorzy ostatniej edycji Coaltrans PolandTM:
Argus Media Group | Bloomberg Poland Sp. z o.o. | Bulk Trading SA | CTL Logistics Sp. z o.o. | Deloitte FCC | Franke Coal-Trading
International GmbH | Incolab Services Russia | JSW SA | KTK Polska Ltd | OT Logistics | PD Co Sp. z o.o | Polski Koks S.A. | Prairie
Downs Metals Ltd | SGS Polska Sp. z o.o | Suek Polska Sp z.o.o | Unicoal AG | United Energy Coal Trading, a.s.
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FORMULARZ REJESTRACYJNY
III KONFERENCJA COALTRANS POLAND
26 – 27 MAy 2015, SoPoT, PoLAND

proszę podać
ten nr referencyjny

Nr referencyjny:

Najłatwiej zarejestrować się na stronie www.coaltrans.com/poland
Dwa inne sposoby
rejestracji

Telefon:
(UK) + 44 20 7779 7222
(HK) + 852 2912 8038

Email:
coaltrans@euromoneyplc.com

OPŁATA PRZY REJESTRACJI EARLY BIRD 1.499 EUR (DO 26 MARCA 2015 R) I OPŁATA STANDARDOWA 1.699 EUR (PO 26 MARCA 2015 R.)
Opłata obejmuje: 1. Uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji.
2. Komplet materiałów konferencyjnych, w tym kopie wszystkich dostępnych tekstów
wystąpień. 3. Przerwy, lunche i wieczorny bankiet.

STAWKI DLA UCZESTNIKÓW

Dodatkowe rezerwacje można składać na kserokopiach niniejszego formularza.

PODAJĄC SWOJE DANE, AKCEPTUJĄ PAŃSTWO WARUNKI
ANULOWANIA REZERWACJI*

Zarejestruj się do
26 marca 2015 r.

Stawka
standar-dowa

■ Pierwszy

€1199.00

€1399.00

■ Drugi

€999.00

€1199.00

€200.00

■ Trzeci

€899.00

€1099.00

€300.00

■ Czwarty

€699.00

€899.00

€500.00

Uczestnicy

NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE PONIŻSZE POLA

Oszczędzasz

Rejestracja na miejscu (26-27 maja 2015 r.) będzie wiązała się z koniecznością
uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 100 EUR.

Dane pierwszego uczestnika
Pan/Pani _______ Imię __________________________________________________
Nazwisko_____________________________________________________________
Stanowisko____________________________________________________________
Tel __________________________________________________________________
Email ________________________________________________________________

Dane organizacji

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail podany powyżej

Nazwa firmy _______________________________________________________________

Dane drugiego uczestnika

Adres _____________________________________________________________________

Pan/Pani _______ Imię __________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Nazwisko_____________________________________________________________

Kod pocztowy ___________________ Kraj ________________________________

Stanowisko____________________________________________________________

Kontakt e-mail _______________________________________________________

Tel __________________________________________________________________

Faktura zostanie wysłana na adres e-mail podany powyżej

Email ________________________________________________________________

UISZCZENIE OPŁATY ZA KONFERENCJĘ
OD 12 maja 2015 R. AKCEPTOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE REJESTRACJE
OPŁACONE LUB ZAREJESTROWANE NA STRONIE WWW
(coaltrans.com/ poland)
Płatności można dokonać na dwa sposoby – prosimy zaznaczyć odpowiednie okienko
■ 1. Aby dokonać płatności kartą kredytową, należy zarejestrować się na
stronie www.coaltrans.com i wybrać płatność online
■ 2. Płatność PRZELEWEM (dane do przelewu zostaną podane na fakturze)
Należy dopilnować, aby na formularzu zapłaty znalazł się numer faktury oraz
nazwa firmy i nazwiska uczestników.

Tel: +44 20 7779 7222, coaltrans@euromoneyplc.com
www.coaltrans.com/poland

RABAT 200 EUR

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail podany powyżej

Dane trzeciego uczestnika
Pan/Pani _______ Imię __________________________________________________
Nazwisko_____________________________________________________________

RABAT 300 EUR

Stanowisko____________________________________________________________
Tel __________________________________________________________________
Email ________________________________________________________________
Potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail podany powyżej

Dane czwartego uczestnika
HOTEL: Noclegi można rezerwować w Hotelu Sheraton Sopot.
Więcej informacji na stronie: coaltrans.com/poland
PROSIMY O ZAZNACZENIE OBSZARÓW ODPOWIADAJĄCYCH
PAŃSTWA ZAINTERESOWANIOM:
■ Zakup węgla
■ Obrót węglem
■ Węgiel: Sektor finansowy ■ Węgiel: Logistyka i spedycja
■ Produkcja węgla
■ Węgiel: Konsulting/dziennikarstwo/badania/prawo
■ Węgiel: Rząd
■ Węgiel: Usługodawca górniczy

Pan/Pani _______ Imię __________________________________________________
Nazwisko_____________________________________________________________

RABAT 500 EUR

Stanowisko____________________________________________________________
Tel __________________________________________________________________
Email ________________________________________________________________
Potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail podany powyżej

*ANULOWANIE REZERWACJI
Opłata za konferencję: Wypełniając formularz rejestracyjny, zgadzają się Państwo na wniesienie pełnej opłaty z tytułu uczestnictwa w konferencji. W przypadku chęci anulowania rezerwacji koszty, pomniejszone o 10% opłatę manipulacyjną,
będą zwracane wyłącznie tym instytucjom, których pisemne wnioski dotrą do nas do dnia 14 kwietnia 2015 r. Nie przewiduje się możliwości ustnego anulowania rezerwacji. Uczestnicy składający anulację po 14 kwietnia 2015 r. zobowiązani będą
do wniesienia pełnej opłaty z tytułu uczestnictwa w konferencji i wycieczce terenowej. Dopuszcza się możliwość wysłania zastępców w miejsce pierwotnie zgłoszonych osób bez wnoszenia dodatkowych opłat, z zastrzeżeniem wcześniejszego
powiadomienia. W przypadku anulowania rejestracji zgłoszonych po 14 kwietnia 2015 r. uczestnicy zobowiązani są do wniesienia pełnej opłaty z tytułu uczestnictwa w konferencji. Jeśli w następstwie zdarzenia losowego zaistnieje konieczność
przełożenia lub anulowania imprezy, firma Coaltrans Conferences nie będzie zobowiązana do pokrycia żadnych kosztów podróży czy zakwaterowania poniesionych przez uczestników lub ich organizacje. Wymiana plakietek z innymi
zarejestrowanymi/niezarejestrowanymi uczestnikami jest niezgodna z naszą polityką i zabroniona. Zapotrzebowanie na zaproszenia można zgłaszać pod adresem events@coaltrans.com. Zaproszenia będą wydawane wyłącznie po otrzymaniu
pełnej zapłaty. Anulowanie rezerwacji w związku z nieotrzymaniem wizy podlega przepisom w zakresie anulacji.
Wykorzystanie danych: Coaltrans stanowi część Euromoney Global Limited. Dane udostępniane w formularzu będą przetwarzane w celach związanych z rezerwacją, o czym będziemy Państwa informować. Jako grupa międzynarodowa
możemy przesyłać uzyskane dane globalnie. Możemy także monitorować ruch na naszych stronach internetowych. Wykorzystanie danych w celach marketingowych jest uzależnione od uzyskania Państwa zgody. Przekazując nam swoje dane,
wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie we wskazany tutaj sposób. Pełen tekst naszej polityki ochrony prywatności znajdą Państwo na www.coaltrans.com.
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych (obejmuje dane wszystkich uczestników zgłoszonych na formularzu):
Nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji handlowych Grupy drogą (zaznaczyć właściwe) telefoniczną ■ , faksem ■ , e-mailem ■ , pocztą ■ lub od firm spoza grupy (w tym sponsorów) ■.
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