Proszę uzupełnić temat i datę szkolenia.

KARTA ZGŁOSZENIA

TEMAT:
DATA:
MIEJSCE:

ON-LINE
Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesyłać na numer faksu:
71 333 24 14 lub na adres: biuro@szkolenia-prospect.pl

l.p.

Imię i Nazwisko

Telefon

Kwota

1.
2.
3.
* Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych na kolejnej stronie.

RAZEM:

Koszt szkolenia obejmuje dostęp do transmisji on-line oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
Po odbytym szkoleniu otrzymują Państwo holografowany certyfikat uczestnictwa
oraz fakturę z 14 dniowym terminem płatności. Szkolenia prowadzone są w małych grupach
w celu zwiększenia Państwa komfortu w związku z tym liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Najpóźniej 1 dzień roboczy przed szkoleniem, po zebraniu grupy, potwierdzamy szkolenie telefoniczne.
W razie braku kontaktu proszę upewnić się czy szkolenie jest aktualne pod numerem tel. 71 333 24 24.
PAŃSTWA DANE DO FAKTURY:
NIP
Nabywca

tel
fax

Odbiorca
e-mail
Przesłanie karty zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w niej określonych.
Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej, e-mail: biuro@szkolenia-prospect.pl, fax:71 3332414,
najpóźniej 2 dni robocze przed szkoleniem. W przypadku nie otrzymania rezygnacji lub niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie
zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie faktury.

 Koszt uczestnictwa ............... zł brutto jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Aby cena
szkolenia była zachowana wymagane jest podbicie i podpisanie poniższego oświadczenia

Oświadczamy że szkolenie jest w całości finansowane ze środków publicznych. W rozumieniu znowelizowanej ustawy o
podatku od towarów i usług z dnia 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c)

data, pieczątka i czytelny podpis

 Koszt uczestnictwa jeżeli szkolenie nie jest finansowane ze środków publicznych .......... zł netto plus 23% VAT
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach firmy PROSPECT

data, pieczątka i czytelny podpis

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani\Pana danych osobowych jest PROSPECT Katarzyna Zienkiewicz
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Orzechowa 61, 50-540 Wrocław.
2. Nie powołuje się Inspektora Ochrony Danych (IOD).
3. Pani\Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej
(m.in. przeprowadzenie szkolenia, wystawienia certyfikatów, list obecności, rozliczenia
odpłatności) na podstawie art. 6 ust.1 litera a, b.
4. Odbiorcą Pani\Pana danych osobowych będzie - brak odbiorców.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego\organizacji
międzynarodowej.
6. Pani\Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat kalendarzowych od
zakończenia usługi.
7. Posiada Pani\Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarza nia, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
8. Ma Pani\Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce jest to Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych (GIODO) - ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani
\Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani\Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana\Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest
Pan\Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości wykonania usługi.
10. Pani\Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania.

