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FFOORRMMUULLAARRZZ  ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  NNAA  SSZZKKOOLLEENNIIAA  OOTTWWAARRTTEE 
Zgłoszenie proszę wysłać na: kancelaria.podatkowa-szkolenia@wp.pl. Telefon: 696 665 699 

TEMAT SZKOLENIA:  

TERMIN:  

MIASTO:  

 

ZGŁASZAJĄCY: 

NAZWA FIRMY:  

ADRES:   

NIP:  TELEFON:  EMAIL:  

 

DANE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA: 

IMIĘ I NAZWISKO:  TELEFON:  

STANOWISKO:  E-MAIL:  

IMIĘ I NAZWISKO:  TELEFON:  

STANOWISKO:  E-MAIL:  

IMIĘ I NAZWISKO:  TELEFON:  

STANOWISKO:  E-MAIL:  

IMIĘ I NAZWISKO:  TELEFON:  

STANOWISKO:  E-MAIL:  

IMIĘ I NAZWISKO:  TELEFON:  

STANOWISKO:  E-MAIL:  

 

KOSZT SZKOLENIA: 

Cena netto Ilość Wartość netto:  VAT% Wartość brutto: 

                            zł                                         zł                                              zł 

 

UWAGI: 

 

 
             Podanie powyższych danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest    
             brak możliwości świadczenia usługi szkoleniowej. 

 

             Warunki uczestnictwa:  

              - Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy wiążącej w szkoleniu    
                zawartej pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym 
             - Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do zapłaty ustalonej kwoty za szkolenie na konto organizatora oraz przesłania       
               potwierdzenia dokonania wpłaty w terminie minimum 1 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.  
             - W przypadku sektora publicznego lub dofinansowania akceptujemy płatność na podstawie faktury po odbytym 
               szkoleniu 
 
            Oświadczenie:  

             - Akceptuję Politykę Prywatności 
             - Upoważniam Kancelarię Doradztwa Podatkowego Kasprzyk @ Niziołek S.J. do wystawienia faktur VAT oraz  
               duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących w formie elektronicznej bez podpisu.  
            - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi szkoleniowej przez Kancelarię    
               Doradztwa Podatkowego Kasprzyk @ Niziołek S.J., ul. Wspólna 4 / 7, 42-100 Sosnowiec, do celów związanych   
               z realizacją szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
               27 kwietnia 2016 r. 
           -  Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.  
              Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności. 

mailto:kancelaria.podatkowa-szkolenia@wp.pl
mailto:kancelaria.podatkowa-szkolenia@wp.pl
http://www.mmo.rejestracjamp.pl/file/uploads/polityka_prywatnosci.pdf
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            Odwołanie szkolenia / wycofanie zgłoszenia:  

             - Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu szkolenia. W takiej sytuacji uczestnicy                 
               zostaną powiadomieni przynajmniej 5 dni przed szkoleniem.  
             - W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora uczestnicy uzyskają zwrot całej wpłaconej przez uczestnika   
               kwoty.  
             - W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej    
                terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną    
                poinformowani o tym fakcie.   
             - W przypadku wycofania zgłoszenia przez Zgłaszającego w terminie do 7 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę;  
             - W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 7 dni lub niestawienie się na szkoleniu Zgłaszający zostanie  
                obciążony kosztem 100% wartości zamówienia.  
             - Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. 
 
            Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim.  
            Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.   
 
 

 

 

 

            ………………………….………………                                                                                            ……………………………………………………… 
                    Miejsce, dnia                                                                                                                podpis osoby decyzyjnej 
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