DANE INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ:

Nazwa instytucji zgłaszającej:

Dane adresowe instytucji zgłaszającej:

NIP:
Regon:
Numer telefonu:
Imię i nazwisko osoby kontaktowej:
Adres e-mail do korespondencji:

DANE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
Imię i nazwisko / stanowisko:
Imię i nazwisko / stanowisko:
Imię i nazwisko / stanowisko:

DANE DOTYCZĄCE SZKOLENIA:
Nazwa szkolenia:
Data szkolenia:
Miejsce szkolenia:

Warunki uczestnictwa:
1. Szczegółowe warunki uczestnictwa w szkoleniach określone zostały w „Ogólnych warunkach uczestnictwa
w szkoleniach”, dostępnych na stronie www.mywaytraining.pl.
2. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym „Terminarzem i cennikiem szkoleń korporacyjnych
(otwartych)” dostępnym na stronie www.mywaytraining.pl, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów
udzielonych Klientowi.
3. Osoby, które wypełniły i przesłały „Formularz zgłoszeniowy” zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie
po otrzymaniu faktury, jednak nie później niż w terminie na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.
4. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany na fakturze.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
6. Zgłaszający na szkolenie ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu na zasadach określonych
w „Ogólnych warunkach uczestnictwa w szkoleniach”.

Niniejszym oświadczam,
w szkoleniach”.

że

zapoznałem/am

………………………………………
(miejscowość i data zgłoszenia)

się

oraz akceptuję

treść

„Ogólnych

warunków

uczestnictwa

..........................................……………………......………
(czytelny podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć firmowa)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu realizacji zamówienia przez MyWay Training
Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że
przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od
MyWay Training Sp. z o.o. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowomarketingowych przez MyWay Training Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych
osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich jak również możliwość ich
poprawienia. (PAŃSTWA DANE NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM).

........................................…………………………......……
(czytelny podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć firmowa)

