FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wypełniony formularz prosimy przesłać́ na adres: biuro@dgc.pl
Potwierdzenie rejestracji na szkolenie zostanie wysłane w ciągu 24 godzin.

Tytuł Szkolenia
Termin Szkolenia
Miejsce Szkolenia
Imię i Nazwisko
E-mail
Stanowisko
Dane osoby zgłaszającej
Adres do korespondencji
(najwygodniej firmowy)
Nr tel., e-mail
Adres do faktury
Z numerem NIP:

Wyrażam zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej:

TAK, na adres e-mail ………………………………………………………………………………………..
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia na adres: biuro@dgc.pl
Płatności za udział w szkoleniu należy dokonać na 3 dni przed rozpoczęciem kursu
Opłata powinna być dokonana przelewem na konto PKO Bank Polski 25 1020 1097 0000 7602 0267 4992
Warunki rezygnacji:
Bezkosztowa anulacja udziału w szkoleniu możliwa jest po otrzymaniu pisemnej rezygnacji na minimum 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
W przypadku niedochowania terminu, uczestnik ponosi koszt 100% ceny szkolenia.
Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika.
Wyrażam dobrowolną zgodę wobec D&G Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 46 w Warszawie
(02-797) na przetwarzanie danych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym w celu aktywnego udziału w szkoleniu zgodnie obowiązującymi
przepisami prawa oraz na otrzymanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny informacji dotyczącej tego szkolenia niezbędnych do
przeprowadzenia szkolenia.
Wyrażam dobrowolną zgodę wobec spółki D&G Consulting Sp. z o.o. na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu
zgłoszeniowym dla celów przesyłania i otrzymania informacji handlowych oraz marketingu bezpośrednio drogą elektroniczną na podany adres poczty
elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO, Administratorem Państwa danych osobowych jest: D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (02-797), al. Komisji Edukacji Narodowej 46. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia na podstawie
art. 6 ust 1 pkt b) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których
dane te są przetwarzane. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych
osobowych. Więcej informacji można uzyskać drogą elektroniczną: iod@dgc.pl.

___________________________________________________
Zamawiam szkolenie z obowiązkiem zapłaty
Data i podpis

Pieczątka firmy

