
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Temat szkolenia: ……………………………………………..

Miejsce i termin szkolenia:
……………....2019 r., godz. 8.00 – 16.00, Sala Konferencyjna ….., ul. …...

Uczestnik Nazwisko i imię ____________________________________________________________

Adres korespondencyjny Instytucja _________________________________________________________________

Ulica i nr budynku:__________________________________________ Kod _________ Miasto___________________

Tel. / tel. Kom.______________________________ E-mail ____________________________

Zgłaszam chęć uczestnictwa w szkoleniu, akceptuję warunki poniższego Regulaminu BLAUT Sp. z o.o. i upoważniam
BLAUT Sp. z o.o.  do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Proszę o wystawienie faktury dla: 

Nabywca: __________________________________________________________________________________________

Ulica i nr budynku:____________________________________________________ NIP: ________________________

Kod pocztowy ____________ Miasto ____________________________
                         

Odpłatność za szkolenie:   …….…... zł netto/os.  

Regulamin szkoleń: 
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń BLAUT Sp. z o.o..
We wszelkich sprawach dotyczących szkolenia prosimy kontaktować się z Prezesem Grzegorzem Blaut, numer tel. 500 518 600. Podpis
na  formularzu  zgłoszeniowym  potwierdza  akceptację  regulaminu  szkolenia,  przyjęcie   warunków  organizacyjnych  i  finansowych
realizacji  usługi i umożliwia wystawienie faktury.

1) Zgłoszenia  na  szkolenie  przyjmowane  są  za  pomocą  wypełnionych,  podpisanych  Formularzy  zgłoszeniowych.
Formularz zgłoszenia prosimy wysłać w terminie najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia na:  grzegorz@blautakademia.pl
lub  w inny  sposób  dostarczyć  do  biura  BLAUT Sp.  z  o.o..  Brak  kontaktu  ze  strony  BLAUT Sp.  z  o.o.  po  przesłaniu  wypełnionego
i podpisanego przez Państwa zgłoszenia oznacza jego przyjęcie.
2) Należność  za uczestnictwo w szkoleniu należy przesłać na konto BLAUT Sp.  z o.o.,  z dopiskiem "SZKOLENIE:  TEMAT SZKOLENIA”  po
otrzymaniu faktury.
3) Warunki rezygnacji: Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego Osoba Zgłaszająca może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu bez
ponoszenia żadnych kosztów, o ile zgłosi rezygnację nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Zastrzegamy sobie
możliwość  odwołania  szkolenia  w przypadku braku  minimalnej  ilości  uczestników najpóźniej  do  2 dni  roboczych  przed terminem
szkolenia.
4) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Blaut Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 14/21 65-562 Zielona Góra.
2.  Pani/Pana  dane  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  szkolenia/konferencji.  W  przypadku  udziału
w szkoleniach/konferencjach płatnych podstawę przetwarzania stanowi zawarcie umowy jaką jest rejestracja na szkolenie/konferencję.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie.
4. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5.  Ma  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  ich  sprostowania  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku rejestracji na szkolenie/konferencje podanie danych jest obligatoryjne. 
5) Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia/konferencji przez Administratora.

Opcjonalnie (jeśli wyraża Pani / Pan zgodę, proszę postawić znak X):
Potwierdzam, że wysyłając Formularz zgłoszeniowy, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BLAUT Sp. z o.o.
również w celu otrzymywania informacji dotyczących szkoleń, konferencji oraz wszelkich przedsięwzięć organizowanych przez BLAUT
Sp. z o.o., w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

    ____________________________________   
                                                                                                                Data i czytelny podpis osoby upoważnionej


