FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych
do 2018 roku i wpływ Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
Pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lesznowola.
Termin: 16.11.2016r., miejsce: siedziba główna Gminnego
Ośrodka Kultury w Lesznowoli, ul. Nowa 6, Stara Iwiczna,
05-500 Piaseczno, godz. 11:00-15:00

Fundacja Promocji Bezpieczeństwa

Formularz zgłoszenia należy wysłać faksem na
numer 63 -222 38 55 lub email: biuro@fundacjapb.pl.

Dan e z g ł a sz a n y ch u c z est n i kó w sz ko l en i a:
1) …………………...
Imię

□*

……………………...
Nazwisko

……………………..
Stanowisko

□*

…………………………………..
Adres email

Tak
Nie Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji Promocji
Bezpieczeństwa informacji handlowych drogą elektroniczną

…………………………………………
Podpis uczestnika

2) …………………...
Imię

…………………………………..
Adres email

……………………...
Nazwisko

……………………..
Stanowisko

□*Tak □*Nie Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji Promocji

…………………………………………
Bezpieczeństwa informacji handlowych drogą elektroniczną
Podpis uczestnika
Dan e p o d mi o t u z g ł as z aj ą ceg o u cz es t n i kó w :

………………………………………………………….
Nazwa firmy

………………………….
NIP

…………………………………………
Adres email

…………………………..
Ulica numer

………………………….
Miejscowość

………………………………………….
Numer faksu

…………………………..
Kod

□*Tak □*Nie Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest w 70% lub całości ze środków publicznych i zgodnie z art. 43 ust.
1 pkt. 29 ppkt. c Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) usługi
szkoleniowe będące przedmiotem niniejszego zgłoszenia korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
Uwagi:
1. Szkolenie jest bezpłatne na warunkach określonych poniżej.
2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszenia. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone
najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia.
3. Organizator zapewnia: udział w szkoleniu, konsultacje z wykładowcą, dyplom uczestnictwa.
4. Rezygnacja uczestnika z udziału w szkoleniu na mniej niż 4 dni przed terminem szkolenia lub nieobecność uczestnika
powoduje powstanie zobowiązania pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 200 zł + 23% podatek VAT na podstawie
faktury VAT.
5. Rezygnacja jest możliwa jedynie drogą pisemną lub email: biuro@fundacjapb.pl.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w planie szkolenia oraz odwołania szkolenia.

………………………………………………………….
………………………………………………………………..
Pieczęć firmy
Data, pieczęć imię i nazwisko zgłaszającego
* Jeżeli TAK, to zakreśl kwadrat literą ″″, jeżeli NIE, to zakreśl kwadrat literą ″″.

