
ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ, A OTRZYMASZ 
POWIADOMIENIA O NADCHODZĄCYCH WEBINARIACH

16 czerwca 2020 godz. 10:00

DMG MORI Programowanie Heidenhain 

∙ Prezentacja DMU 75 monoBLOCK
∙ Omówienie cykli obróbkowych  
∙ Cykl 3D quickSET  

23 czerwca 2020 godz. 10:00

DMG MORI Programowanie 
Siemens - Tokarki

∙ Prezentacja tokarek serii CLX  
∙ Cykle obróbcze Shopturn  
∙ Programowanie wybranej części   

30 czerwca 2020 godz. 10:00

DMG MORI Programowanie MAPPS V

Centra poziome NHX 

∙ Prezentacja centrum NHX 4000
∙ Programowanie z pomocą VPS
∙ Pokaz obróbki NHX 4000

9 czerwca 2020 godz. 10:00

DMG MORI Programowanie 
Siemens - Frezarki 

∙ Premiera światowa DMG MORI
∙ Cykle obróbcze Shopmill
∙ Zaprogramowanie wybranej części

Jak dołączyć do WEBINAR?
Dołączenie do webinarium jest łatwe i darmowe. Dzięki tym trzem prostym krokom
podpowiadamy, jak to zrobić.

1. Rejestracja
Zarejestruj się na webinarium klikając w link: „Rejestracja”. Otrzymasz e-mail z
potwierdzeniem oraz linkiem do dołączenia do sesji. Następnie kliknij: „Dodaj do
kalendarza” aby nie zapomnieć o webinarium.
2. Dołącz
W czasie rozpoczynania webinarium, kliknij w przesłany link w e-mailu potwierdzającym
lub w wydarzenie w kalendarzu. Ewentualnie wpisz 9-cyfrowy kod w oknie webinarium na
stronie. Możesz dołączyć z dowolnego komputera Mac i Windows lub urządzeń mobilnych
z systemem iOS lub Android za pomocą aplikacji GoToWebinar.
3. Oglądaj
Jeśli dołączysz przed prowadzącym, zobaczysz okno potwierdzające, że połączyłeś się
prawidłowo. Po dołączeniu prowadzącego, webinarium się rozpocznie. Powodzenia.

UWAGI DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH: Administratorem Państwa danych jest DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT z siedzibą pod adresem Gildemeisterstr. 60, 33689 Bielefeld, Niemcy i DMG MORI Global 
Marketing GmbH z siedzibą pod adresem Antoniusstr. 14, 73249 Wernau, Niemcy, zwani dalej „DMG MORI”. Otrzymaliście Państwo niniejsze zaproszenie, gdyż jesteście na liście osób czynnie zainteresowanych 
naszymi produktami i usługami oraz chcących być informowanymi o bieżących wydarzeniach związanych z Grupą DMG MORI. W celach marketingu bezpośredniego przetwarzamy następujące dane osobowe: tytuł, 
imię, nazwisko, adres firmy oraz imię i nazwisko pracodawcy, dane do kontaktu biznesowego (np. adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, numer telefonu komórkowego, stanowisko w firmie). Podstawą prawną 
dla przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nie ma umownego ani prawnego obowiązku podania danych. Przysługuje Państwu prawo do odmowy przetwarzania swoich danych osobowych w jakichkolwiek celach 
marketingowych w dowolnej chwili, bezpłatnie i bez ponoszenia negatywnych konsekwencji; prawo to dotyczy też profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Aby skorzystać ze swojego prawa, prosimy 
wysłać nam wiadomość na adres e-mail: daneosobowe@dmgmori.com lub napisać do nas na adres kontaktowy podany wyżej. W razie odmowy Państwa dane osobowe nie będą dłużej wykorzystywane w celach 
marketingowych i zostaną bezzwłocznie usunięte (chyba, że zgodzili się Państwo na przetwarzanie tych danych w innych celach). Więcej materiałów, w tym wyczerpujące informacje na temat Państwa innych praw 
i szczegółów dotyczących przetwarzania danych, znajduje się na stronie https://uk.dmgmori.com/data-protection. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych w DMG MORI jest do Państwa dyspozycji pod 
adresem e-mail: responsibility@dmgmori.com

REJESTRACJA REJESTRACJA

REJESTRACJA REJESTRACJA

https://register.gotowebinar.com/register/599601481337167375
https://register.gotowebinar.com/register/394009299617506319
https://register.gotowebinar.com/register/5773144538627933711
https://register.gotowebinar.com/register/2973039166891767055

