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Formularz zgłoszenia
Zgłaszamy udział poniższych osób w szkoleniu otwartym:
Nazwa szkolenia

Termin

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dane zgłaszającego:
Nazwa firmy
Adres firmy

NIP

E-mail

Telefon kontaktowy

Warunki zgłoszenia:
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia faksem pod numer 32 445 09 47 lub
zeskanowaną kopię na adres e-mail szkolenia@edupartners.pl.
2. Wpłaty należy dokonać na podstawie faktury pro forma, która zostanie przesłana przez eduPartners na adres e-mail
wpisany w formularzu zgłoszenia najpóźniej do 5 dni przed planowanym terminem szkolenia. Wpłaty należy dokonać nie
później niż 3 dni robocze od jej otrzymania.
3. Firma eduPartners zwraca pełną kwotę wpłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału
w szkoleniu przesłana zostanie najdalej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie rezygnacje nie
będą przyjmowane, co wiąże się z koniecznością pokrycia pełnych kosztów uczestnictwa.
4. W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z powodu nie zebrania minimalnej grupy uczestników lub powodów
niezależnych od organizatora, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu
5 dni zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty. Organizator w takim przypadku nie ponosi jakiejkolwiek dalej idącej
odpowiedzialności.
5. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia firmę eduPartners do
wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie
wręczona uczestnikom w dniu szkolenia lub przesłana po jego zakończeniu na adres firmy podany w formularzu zgłoszenia.
Czytelny podpis osoby zgłaszającej

Pieczątka firmowa

1. Administratorem Państwa danych osobowych (w skrócie ADO) jest eduPartners Szkolenia i Doradztwo J. I K. Krawczyk Sp. J. z siedzibą w
Katowicach (40-036), ul. Wita Stwosza 6/6. Adres do kontaktu: kontakt@edupartners.pl,
2. Dane będą przetwarzane aby zrealizować cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów ADO, w celu realizacji usługi szkoleniowej w
tym wystawienia imiennych certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu oraz przygotowania listy obecności na szkoleniu.
3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne, aby wykonać usługę. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości wystawienia certyfikatu
potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.
4. Państwa dane będą przekazywane podmiotowi, który na zlecenie ADO wykonuje czynności wspierające jego działalność tj. home.pl SA
(hosting systemu zarządzania szkoleniami, skrzynki e-mail).
5. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas realizacji usługi szkoleniowej.
6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach), wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy
czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

