FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Nazwa szkolenia:
Termin:
Miejsce szkolenia:

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

DANE UCZESTNIKA I
Imię:

Nazwisko:

Email:

Nr tel.

Stanowisko służbowe:

Wymagania diety podczas szkolenia:

Tak

Nie

Jeśli tak, proszę o wskazanie preferencji:.

DANE UCZESTNIKA II
Imię:

Nazwisko:

Email:

Nr tel.

Stanowisko służbowe:

Wymagania diety podczas szkolenia:

Tak

Nie

Jeśli tak, proszę o wskazanie preferencji:.

DANE PŁATNIKA – ZGŁASZAJĄCEGO
Nazwa Firmy:

NIP:

Adres firmy:
Ulica/numer:

Kod/Miasto:

Preferowana forma
wystawienia faktury:

papierowa, adres wysyłki FV jeżeli inny niż powyższy:
elektroniczna, na adres email:

KLAUZULE POUFNOŚCI






Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych poniżej oraz podanego poniżej adresu email przez SGS
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-233), przy ulicy Bema 83 w celach marketingowych, w tym również w celu marketingu
bezpośredniego.
Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawie ich poprawienia.
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie i otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany przeze mnie adres email, informacji handlowych
wysłanych przez SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-233), przy ulicy Bema 83, w imieniu własnym oraz na zlecenie
innych osób i/lub podmiotów.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu:
Dane uprawnionego przedstawiciela Zgłaszającego: _____________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko lub imienna pieczątka)
Data: ________________________
Podpis: ________________________
Prosimy o odesłanie formularza zgłoszenia na adres: email: pl.szkolenia@sgs.com lub wysyłkę na adres:
SGS Polska Sp. z o.o. Plac Kaszubski 17, 81-350 Gdynia. Potwierdzenie zgłoszenia zostanie do Państwa przesłane min. 14 dni przed
planowanym terminem szkolenia. DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIE.
ŹRÓDŁO INFORMACJI O SZKOLENIACH
e-mail

SGS.pl

newsletter

polecono mi

inne, jakie?

Warunki uczestnictwa:


Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzu zgłoszenia udostępnionego przez SGS lub on-line za pośrednictwem strony internetowej www.sgs.pl.



Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest informacja mailowa od organizatora.



Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia z powodu braku miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.



Organizator ma prawo odwołać szkolenie w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. Informacja ta zostanie przekazana wszystkim zgłoszonym 5 dni roboczych przed
planowanym rozpoczęciem kursu.



Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyła organizator drogą mailową do wszystkich zarejestrowanych uczestników. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy
o kontakt mailowy lub telefoniczny z organizatorem przed przybyciem na szkolenie (min. 1 dzień roboczy przed jego rozpoczęciem).



Ze względów organizacyjnych, w przypadku realizacji szkolenia, zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
Zgłoszenia w terminie późniejszym nie będą uwzględniane.



Istnieje możliwość anulowania zgłoszenia wyłącznie drogą pisemną (e-mail) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów do 5 dni roboczych przed planowanym terminem
rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie zgłaszający będzie obciążony kosztami manipulacyjnymi w wysokości 20% ustalonej stawki.



Płatność następuje po szkoleniu na podstawie otrzymanej faktury VAT, w terminie 14 dni od jej wystawienia przed wydaniem certyfikatu ze szkolenia.
SGS Polska Sp. z o.o.

Plac Kaszubski 17, 81-350 Gdynia t +58 661 07 00 f +58 661 07 07
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