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TYTUŁ SZKOLENIA:  OCHRONA DANYCH OSOBO

MIEJSCE SZKOLENIA: PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO

TERMIN SZKOLENIA: 25.04.2018 R. 

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i Nazwisko:  

Adres do korespondencji:  

E-MAIL:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

FIRMA / MIEJSCE PRACY  

□ PROSZĘ O WYSTAWIENIE FV za n/w 

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY:  

ADRES:  

NIP:  
DANE DO KONTAKTU: E-MAIL: 

 
  Źródło informacji o szkoleniu.: 

  Internet:   □ GOOGLE 
   Inne źródła:   □ ULOTKI 
   Rekomendacje:   □ OD TRENERA 

 

 Koszt udziału w szkoleniu: 590,00 zł + VAT

 Koszt udziału  w szkoleniu dla członków IGRP

 Cena obejmuje: wykłady, konsultacje; materiały szkoleniowe; imie

1. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone podpisaną kartą zgłoszenia przesłaną do 
2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest 
3. Należność zostanie przekazana przelewem na konto Izby
4. Brak pisemnej rezygnacji lub nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany da
6. W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, 
odszkodowania w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.
 Wyrażam zgodę na umieszczanie i przetwarzanie powyższych danych osobowych
z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.97 nr 133 poz. 883)
 Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących ofert szkoleniowych Izby Gospodarczej Regionu Płockiego w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej w fo

KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE 

 

 
 
 
 

                …………………………………………………………………
                                   data                                                                              
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DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE RODO 

PRZEMYSŁOWO – TECHNOLOGICZNY, UL. ŁUKASIEWICZA

za n/w wpłatę  na poniższe dane: 

TEL.: 

 □ IGRP.COM □ FACEBOOK 
 □ PRASA □ RADIO 

 □ OD UCZESTNIKÓW □ OSOBY TRZECIE

 

 

+ VAT/osoba 

Koszt udziału  w szkoleniu dla członków IGRP: 490,00 zł + VAT /osoba 

wykłady, konsultacje; materiały szkoleniowe; imienny certyfikat ukończenia szkolenia

REGULAMIN 

głoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone podpisaną kartą zgłoszenia przesłaną do IGRP. 
 wyłącznie pisemnie najpóźniej 2 dni od daty rozpoczęcia szkolenia

Należność zostanie przekazana przelewem na konto Izby Gospodarczej Regionu Płockiego w terminie 7 dni od 
lub nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby 
W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, Izba Gospodarcza  zobowiązuje się do

daty odwołania szkolenia. 
ę na umieszczanie i przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Izba Gospodarcza 

z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.97 nr 133 poz. 883) 
otrzymywanie informacji handlowych dotyczących ofert szkoleniowych Izby Gospodarczej Regionu Płockiego w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej w formacie PDF e-mailem na adres podany w karcie zgłoszenia 

 
 

KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE LUB PRZESŁAĆ 

……………………………………………………………                                        …………………………………………………………………
data                                                                              podpis osoby upoważnionej
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UKASIEWICZA 39, PŁOCK 

 

 □ EMAIL 
 □ INNE 

OSOBY TRZECIE □ INNE 

nny certyfikat ukończenia szkolenia  

szkolenia. 
od przed rozpoczęciem szkolenia. 

ty oraz miejsca szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby uczestników. 
zuje się do zwrotu pełnej kwoty bez odsetek i 

ospodarcza Regionu Płockiego zgodnie z ustawą  

otrzymywanie informacji handlowych dotyczących ofert szkoleniowych Izby Gospodarczej Regionu Płockiego w rozumieniu 

mailem na adres podany w karcie zgłoszenia  

PRZESŁAĆ MAILEM 

…………………………………………………………… 
podpis osoby upoważnionej 


