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          FORMLARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE 

Nazwa szkolenia  

Termin  Cena netto od osoby  

Podstawowe dane uczestnika/ uczestników 

Imię i nazwisko  

Imię i nazwisko  

Dane przedsiębiorstwa /dane do wystawienia faktury 

Pełna nazwa 

 

 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Nr domu/lokalu  

Telefon  NIP  

Osoba kontaktowa  e-mail  

Warunki płatności 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto nr -  34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 
Prosimy o podanie w dokumencie przelewu – nazwy i daty kursu oraz nazwiska uczestnika wraz z nazwą firmy wpłacającej.  

 Oświadczenia:  

 Firma jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniona do otrzymywania faktur VAT Niniejszym upoważniam  
„PNG”  Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu.  

 Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń realizowanych przez „PNG” Sp. z o.o.  
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), w zakresie niezbędnym dla 
przeprowadzenia procesu szkolenia oraz wydania stosownych zaświadczeń przez „PNG”  Sp. z o.o.  
Administratorem danych osobowych jest PNG  Sp. z o.o. Cisów 77A, 26-021 Daleszyce. 

 Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie wglądu do własnych danych osobowych, ich 

poprawienia i usunięcia.  

Proszę zaznaczyć właściwe krzyżykiem 
 

W przypadku wymagań bądź sytuacji nieuwzględnionych w powyższym zgłoszeniu proszę o przedstawienie  

ich w dodatkowym piśmie i dołączenie do zgłoszenia. 

„PNG”  Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do odwołania kursów.  
W przypadku odwołania kursu przez organizatora uczestnicy otrzymują zwrot całej opłaty wniesionej za kurs.  
Bezkosztowe anulowanie zgłoszenia na szkolenia może nastąpić do 8 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia 
szkolenia. Gdy pisemna rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 8 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu, 
pobierana będzie opłata w wysokości 100% ceny szkolenia.  

Data Imię i Nazwisko oraz podpis osoby delegującej na szkolenie 

„PNG” Sp. z o.o.   26-021 Daleszyce, Cisów 77A 

www.certyfikacja.co, e-mail: biuro@certyfikacja.co,   REGON: 292367599, NIP: 6572386222,  

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS: 0000088325,    

wysokość kapitału zakładowego 325 000 zł 


