karta zgłoszeniowa na SZKOLENIe
„Cleanroom – higiena i standardy pracy
w pomieszczeniach wysokich klas czystości
– warsztaty praktyczne”
Termin: 25-26 kwietnia 2017
Wypełnioną kartę wyślij na e-mail: szkolenia@jci.pl

Dane podmiotu zgłaszającego
Pełna nazwa firmy:
NIP:
Adres:
Osoba kontaktowa (imię, nazwisko, telefon, e-mail):

Cena szkolenia
netto

Liczba
uczestników

Przyznany rabat

(po ustaleniu z organizatorem)

Razem
netto

Razem
brutto

3000
Płatność
100% przedpłaty należy dokonać do 5 dni po zawarciu umowy szkoleniowej, na numer konta:
88 1020 2906 0000 1902 0114 6547
Faktura zostanie wystawiona i wysłana pocztą po wpłynięciu pieniędzy na konto.

Karta zgłoszeniowa na szkolenie Cleanroom – higiena i standardy pracy w pomieszczeniach wysokich klas czystości – warsztaty praktyczne

Dane uczestnika
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Stanowisko:
Oświadczenia – zgody – żądania (proszę zaznaczyć poniżej) ✓
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.
określającym warunkiuczestnictwa w szkoleniu, znajdujący się na stronie internetowej Jagiellońskiego Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem http://www.
jagiellonskiecentruminnowacji.pl/pl,articles,edukacja,szkolenia_i_warsztaty,28.htmloraz akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia.
Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do zaciągania w imieniu podmiotu zgłaszającego wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszego zgłoszenia względem
Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję „Informacje dodatkowe o szkoleniu”, w tym „Warunki wejścia do Clean Room” znajdujące się na stronie internetowej Jagiellońskiego Centrum
Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/pl,articles,edukacja,szkolenia_i_warsztaty,28.html
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (dalej: JCI),
informuje, że jest administratorem danych osobowych. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej
przez JCI, świadczonych przez JCI usług oraz oferowanych produktów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które
go dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.
Niniejszym oświadczam, że posiadam zgodę osób fizycznych, zgłaszanych uczestników szkolenia, na przekazanie ich danych osobowych JCI na potrzeby realizacji szkolenia. Jednocześnie
oświadczam, że ww. osoby, na prośbę JCI, potwierdzą udzielenie ww. zgody.Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych,
które go dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania
Niniejszym wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych podmiotom trzecim, tj. w celu rozsyłania newslettera i ofert szkoleniowych za pośrednictwem specjalistycznego
oprogramowania.
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w imieniu podmiotu zgłaszającego, wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą
elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących JCI oraz partnerów i klientów JCI.
Zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad przechowywania oraz trybu udostępniania organowi
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1661), oświadczam, że zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres e-mail
wskazany w Karcie Zgłoszeniowej.
Konsument zawierający Umowę na mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia, wyraża żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi Szkolenia przed upływem 14-dniowego terminu,
o którym mowa w pkt. 7.1. Regulaminu. Zgodnie z art. 38 pkt 1) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., JCI informuje, że w przypadku wykonania w pełni przez JCI usługi
w związku ze złożonym w zdaniu poprzednim żądaniem jej wykonania, Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Podpis osoby upoważnionej 								

Data i pieczątka
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