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TERMÍN

23.11. 2022 - firmy 9.00 - 17.00
24.11. 2022 - školy 9.00 - 15.00

ADRESA

Univerzitný vedecký park Technicom
Němcovej 5
Košice

HIGHLIGHTS

Automatizácia
Digitalizácia
DMG MORI stroje
Nástrojový manažment

POZVÁNKA: SEMINÁR –
DIGITÁLNE VÝZVY V OBRÁBANÍ
Vážené dámy a páni,
srdečne Vás pozývame na odborný seminár zameraný na technológie trieskového obrábania a
digitalizáciu výroby.
Program 23.11.2022:
09:00 – 11:00 Blok krátkých prezentácií (UVP Technicom, Němcovej 5)
11:00 – 12:00 Občerstvenie
12:00 – 17:00 Odborné prednáškové bloky (UVP Technicom)
					TestBed – unikátne spoločné pracovisko SOVA Digital a Strojníckej
					fakulty TUKE orientované na riešenie praktických potrieb v oblasti Industry 4.0
					 Praktické ukážky obrábania a implementácie digitalizácie v reálnych
					 podmienkach Protypového a inovačného centra Strojníckej fakulty

PARTNERI

Strojnícka fakulta TUKE
DMG MORI
Tungaloy
HAIMER
Zeiss
Tauricon
Sova Digital
Schier Technik
Schunk
SIEMENS
Enterprise

Program 24.11.2022:
09:00 – 15:00 Prezentácia Strojníckej fakulty a partnerov v Prototypovom a Inovačnom
					 centre pre študentov stredných a vysokých škôl
					(Park Komenskeho 12a)

Registrácia a informácie: Peter Pirožek / peter.pirozek@dmgmori.com / +421 917 645 950
POZNÁMKA K GDPR
Toto pozvanie ste dostali na základe toho, že DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstr. 60, D-33689 Bielefeld; DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstr. 14, D-73249 Wernau a regionálna distribučná spoločnosť skupiny DMG MORI Group,
DMG MORI Czech s.r.o., sídlom Ořechovská 195 / 1a, CZ-619 00 Brno a jej organizačná zložka DMG MORI Czech s.r.o. – organizačná zložka SK-Trenčín, Vás vedie ako zákazníka a chcela by Vás informovať o našich aktuálnych udalostiach v skupine DMG
MORI. Na účely priameho marketingu spracovávame Vaše nasledujúce osobné informácie: názov firmy, meno a priezvisko, obchodná adresa vrátane názvu zamestnávateľa, obchodné kontaktné informácie (napríklad e-mailová adresa, telefón, faxové číslo,
mobilné číslo, pozícia v spoločnosti). Právnym základom pre spracovanie je článok 6 (1) lit. f GDPR. Neexistuje zmluvná ani zákonná povinnosť poskytovať údaje. Máte právo kedykoľvek a bezplatne vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov, ktoré
sa Vás týkajú na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ je s týmto priamo spojená reklamná činnosť. Použite nižšie uvedené odkazy alebo pošlite správu na adresu disagree@dmgmori.com. S Vašou námietkou nebudú Vaše osobné údaje
použité na zasielanie bulletinu alebo aj na všetky reklamné aktivity a s výhradou prípustného spracovania pre ostatných účely - budú okamžite zmazané. Záverom: na adrese www.dataprotection.dmgmori.com nájdete komplexné informácie o Vašich ďalších
právach a všetkých podrobnostiach týkajúcich sa spracovania dát. Ak máte akékoľvek otázky, obrátte sa na Vaše kontakty osobu v DMG MORI na ochranu údajov na adrese responsibility@dmgmori.com.
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