Załącznik 1c
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Szkolenie/Seminarium/Konferencja*

Temat:
Miejsce:

…………………………………………………………………………….
Park Naukowo-Technologiczny
Euro-Centrum Sp. z o.o.

Termin :

………………………..
Status firmy
Mikro/MŚP/Duża*

Nazwa firmy
NIP
Ulica nr domu/lokal:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Województwo:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail:

Adres www:

lp.

Imię i nazwisko zgłoszonej osoby

Stanowisko

1.
2.
3.
4.

Koszt uczestnictwa: …………………………….. PLN + VAT ( liczba osób x koszt/osobę)
1)

Należność za zajęcia zobowiązujemy się uregulować zgodnie z warunkami płatności ustalonymi z
przedstawicielem PNT Euro-Centrum na postawie „Regulaminu świadczenia usług przez Park Naukowo –
Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.”
 Osoba fizyczna i osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązane są do
wpłacenia przelewem 100% ceny zajęć na co najmniej 6 dni roboczych przed pierwszym dniem
szkolenia. Dowód dokonania przelewu powinien być niezwłocznie dostarczony
do siedziby PNT Euro-Centrum .


2)

Pozostałe podmioty zobowiązane są do wpłaty przelewem 100% ceny zajęć na co najmniej 6 dni
roboczych przed pierwszym dniem szkolenia lub przelewem 100% ceny zajęć na podstawie faktury
VAT w terminie 7 dni licząc od daty jej wystawienia.

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 9 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia w formie pisemnej
(e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów zgodnie z
regulaminem § 4 punkt 3,4. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
25 1020 2313 0000 3602 0192 1493
Z dopiskiem za : „Szkolenie , data …………………………………”

1

Prosimy o nadsyłanie formularzy pocztą, faksem lub skan na adres:
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o., 40–568 Katowice, ul. Ligocka 103
tel. 32 783 43 39, faks 32 250 47 85, szkolenia@euro-centrum.com.pl

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy „Regulaminu świadczenia usług przez Park Naukowo –
Technologiczny „EuroCentrum” Sp. z o.o”
Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 r.
poz.1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji teraz i w
przyszłości na szkolenia organizowane przez PNT „Euro-Centrum”.

.........................
Data
*

.........................
Podpis
Osoba upoważniona do delegowania pracownika

Niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. 2014 r. poz.1182 z późn. zm.) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Naukowo-Technologiczny „EuroCentrum” Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, zwana
dalej „PNT”,
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na szkolenia oraz realizacji
usług szkoleniowych/ doradczych. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom w
rozumieniu art.7 pkt 6) ustawy o ochronie danych osobowych,
3) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania,
4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak nie jest
możliwa rekrutacja i korzystanie z usług szkoleniowych/doradczych świadczonych przez
„PNT” bez ich podania.
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