KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszamy do udziału w szkoleniu:
Szkolenie:....................................................................................................................................................................
.......................... .............................................................. Termin: ..........................................................................
L.p.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Firma(dane do faktury): ..............................................................................................................................
Miejscowość: .....................................................................................................

Kod: ........ - ................

Ulica: ........................................... tel./fax: (......)............................... e-mail*: ........................................

NALEŻNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO ....................................................... zł

Jesteśmy płatnikiem
podatku VAT

x …................... osób = ............................ zł

Nie jesteśmy płatnikiem
podatku VAT

Upoważniamy EXANDI do wystawienia faktury bez naszego podpisu

NIP:

_ _ _ -_ _ _ - _ _ - _ _

Osoba do kontaktu:
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Telefon / Fax
E-mail*
Ogółem należność w wysokości ..........................zł. za udział w szkoleniu wpłacimy (przelewem/gotówką*) na wasze konto
(po potwierdzeniu szkolenia) BZ WBK S.A.O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać:
wpłata dotyczy szkolenia: … … ............., termin…………………............................).
*) niepotrzebne skreślić
Rezygnacja z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą szkolenia! Wymagana rezygnacja pisemna.
Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Szkolenie zostanie potwierdzone telefonicznie !
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów szkoleniowych/rozliczeniowych przez Ośrodek Szkoleniowo –
Doradczy EXANDI Elżbieta Sznajder z siedzibą: ul. Boh. Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra - zgodnie z ogólnym rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. (RODO) oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz .U. 2018 poz. 1000).
Powyższe dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat od daty szkolenia w celu archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. Administratorem powyższych danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI Elżbieta Sznajder
z siedzibą: ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra.
Wyrażam zgodę na wysyłanie na powyższy adres e-mail (podanie adresu e-mail jest dobrowolne) informacji w formie elektronicznej o szkoleniach
organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI Elżbieta Sznajder, z siedzibą: ul. Boh. Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Data

Pieczęć firmy

Dyrektor/osoba upoważniona

