Ul. Okulickiego 4, 05-500 Piaseczno
Tel.: 534-006-501, 534 007 315 Fax: 022/378-29-50
e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl

www.szkolenia-eureka.pl
KARTA ZGŁOSZENIA
Temat:
Termin:

Miejsce:

Koszt za osobę:

Dane firmy:
Nazwa firmy:
Ulica:

Tel:

Miejscowość:

Nip:

Kod:

Fax:

Dane uczestnika:
Imię i nazwisko

Stanowisko/Dział

E – mail:

Kontakt do osoby zgłaszającej (dział szkoleń):
Imię;

Nazwisko:

Stanowisko:

E-mail:

Tel:

Fax:

Warunki uczestnictwa:
1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub

2. Dokonanie opłaty na konto organizatora. Administracji publicznej przysługuje płatność na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
3. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacje z udziału tylko w formie pisemnej, najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z
koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z
dokonania opłaty.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i je akceptuję.
Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić na konto firmy Centrum Szkoleń EUreka s.c.
Numer rachunku bankowego to: mBank S.A. – Nr: 31 1140 2017 0000 4602 1305 7648

Jednocześnie oświadczam, że jesteśmy płatnikami VAT i upoważniam firmę Centrum Szkoleń EUreka s.c. do wystawienia faktury
VAT bez naszego podpisu.
Oświadczamy, że koszt udziału naszego pracownika w szkoleniu zostanie w całości pokryty ze środków publicznych, co zgodnie z
art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku produktów, towarów i usług (VAT).
(proszę zaznaczyć w okienku, jeśli dotyczy)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Centrum Szkoleń EUreka s.c., za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o
świadczeniu sług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr. 144 poz. 1204 z 2002r.) o produktach i usługach oferowanych przez Centrum Szkoleń EUreka s.c.na podane przeze mnie dane
kontaktowe, zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (art. 172). Oświadczam iż powyższe dane są prawdziwe.
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Klienta jest Małgorzata Buchalska i Dorota Bienkowska wspólnicy w Centrum Szkoleń Eureka s.c .z siedzibą ul. Okulickiego 4, 05-500
Piaseczno
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia na szkolenie oraz dokumentacji procesu szkolenia lub w celach marketingowych oraz – w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa – dochodzenia roszczeń administratora danych. W przypadku wyrażenia zgody na kontakt w przyszłości, Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie zgody.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (obsługa szkolenia) lub na postawie zgody –
(art. 6 ust lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w celach przedstawiania nowych ofert szkoleniowych), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, realizacja
prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest dochodzenie ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody (przedstawianie nowych ofert szkoleniowych)
przysługuje Pani/Panu prawo odwołania zgody w każdym czasie.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty obsługujące administratora, np. dostawcy usług informatycznych.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obsługi zgłoszenia na szkolenie. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, W przypadku przetwarzania opartego na realizacji
prawnie uzasadnionego interesu administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.; (RODO)
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem realizacji procesu szkoleniowego (w przypadku przesłania formularza). Niepodanie
danych oznacza brak możliwości realizacji usługi szkoleniowej. W przypadku wyrażenia zgody nowych ofert szkoleniowych podanie danych jest dobrowolne.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pieczątka firmowa:

Data:

Podpis:

