Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu
Tytuł szkolenia: Wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE, elektromagnetycznej
2014/30/UE, o substancjach niebezpiecznych 2011/65/UE. Znak CE dla urządzeń elektrycznych –
procedury oceny zgodności, dokumentacja urządzenia, deklaracja zgodności, etykiety.

UCZESTNIK SZKOLENIA
IMIĘ I NAZWISKO:

E-MAIL:

TELEFON:

IMIĘ I NAZWISKO:

E-MAIL:

TELEFON:

IMIĘ I NAZWISKO:

E-MAIL:

TELEFON:

MIEJSCE SZKOLENIA:

Termin:

KRAKÓW

OSOBA ZGŁASZAJĄCA
IMIĘ I NAZWISKO:

E-MAIL:

TELEFON:

DANE FIRMY
NAZWA:

NIP:

MIEJSCOWOŚĆ:

KOD POCZTOWY:

ULICA:

NR:

E-MAIL:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu CEMARK Maciej Kulig jest wypełnienie i wysłanie formularza
zgłoszeniowego na adres : biuro@cemark.pl
CENA NETTO: 800 ZŁ/OSOBĘ.
powyższa kwota zostanie wpłacona na konto:
CEMARK Maciej Kulig
ul. Reja 5, 39-200 Dębica
NIP 8722270196, REGON 380803925
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CEMARK Maciej Kulig
ul. Reja 5, 39-200 Dębica
NIP 8722270196, REGON 380803925

mBank: 22 1140 2004 0000 3402 7784 1624
W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ DATĘ SZKOLENIA ORAZ NAZWĘ FIRMY
REGULAMIN
1. Należność należy uiścić przelewem na konto CEMARK Maciej Kulig bez roszczenia o zwrot wpłaty w
przypadku nieobecności zgłoszonej osoby na szkoleniu.
2. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone podpisaną kartą zgłoszenia przesłaną do organizatora
drogą mailową lub pocztą.
3. Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi nastąpić najpóźniej do 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (email). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na
szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. Powyższa oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu
cywilnego. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.
4. W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, CEMARK Maciej Kulig zobowiązuje się do
zwrotu pełnej kwoty bez odsetek i odszkodowania w terminie 7 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.
5. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora.
Akceptujemy warunki płatności i uczestnictwa w niniejszym szkoleniu organizowanym przez CEMARK
Maciej Kulig.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CEMARK Maciej Kulig z siedzibą w
Dębicy, ul. Reja 5 w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , w celu zgłoszenia
na szkolenie i obsługi transakcji oraz na powierzenie danych w celu przetwarzania podmiotom
współpracującym z CEMARK Maciej Kulig w zakresie realizacji zamówień (np. rozliczenia księgowe).
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych
osobowych uniemożliwia zgłoszenie na szkolenie i realizację zamówień. Użytkownikom przysługuje prawo
dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Informacje o sposobie przetwarzania danych dostępne są w
zakładce: https://www.cemark.pl/polityka-prywatnosci/

Data i podpis
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