telefonicznie, www lub e-mail, najszybciej dokonasz zamówienia: www.jakro.com.pl
tel. 605-509-204 tel. 663-198-444 tel. 515-333-329 tel. 601-966-785 e-mail: szkolenia@jakro.com.pl
miejscowość szkolenia ……......................................... w dniu …….... .….… 2019r.

Faktura VAT nr .......................................... / 2019r.

KARTA UCZESTNIKA SZKOLENIA

numer zaśw. ........................ / ........................ / 2019

Opłata za udział w szkoleniu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze szkoleniem

- jedna osoba - 330,00 + VAT 23% = 405,90
- druga osoba - 220,00 + VAT 23% = 270,60
- trzecia osoba - 110,00 + VAT 23% = 135,30
- osoba korzystająca ze szkoleń kompleksowych

Imię i Nazwisko Słuchacza …………………………………………….……….…..…………………………………………
Imię i Nazwisko Słuchacza ………………………………………………..……………….…………………………………
Imię i Nazwisko Słuchacza ………………………………..…………………………….……………………………………
Imię i Nazwisko Słuchacza ……………………………………….……………….…………………………………………

Zwolnienie opłaty za uczestnictwo w szkoleniu z podatku VAT,
dla opłacających za usługę szkolenia w całości lub co najmniej w 70%
ze środków publicznych, na podstawie złożonego oświadczenia
(do pobrania na www.jakro.com.pl ) lub na miejscu w dniu szkolenia

Dla Uczestników szkolenia – gratis !
 serwis e-jakro / konsultacje

 zapłata gotówką w dniu szkolenia Wpłata razem ..................
 wpłata przelewem na konto w dniu ........................................

............................................................
telefon

.............................................................
faks

@ e-mail: ...........................................................................................
NIP ...................................................................................................
……………………………………………………………………..……………………….
....................................................................................................................................

……………………………………………………………………..………………………
..................................................................................................................

....................................................................................................................................
Nazwa i adres zakładu pracy lub Uczestnika szkolenia dla celu wystawienia faktury VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach związanych z działalnością szkoleniową i wydawniczą JAKRO, zgodnie z przepisami RODO, przez JAKRO
SZKOLENIA AUDYT Jacek Kropkowski, jako administratora danych osobowych, kontakt: adres 80-298 Gdańsk ul. Mjr. Mieczysława Słabego 15a/19 tel. 601-966-785 mail.
szkolenia@jakro.com.pl. Posiadam prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, a podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zapoznałam się z Informacją Administratora o przetwarzaniu danych osobowych oraz moich prawach z tym związanych na stronie www.jakro.com.pl

Pieczęć imienna i podpis lub czytelnie imię i nazwisko Zgłaszającego

Akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych, w tym, w celu utrzymywania
kontaktów, przesyłania propozycji zawarcia nowych umów lub świadczenia kolejnych usług
Upoważniam JAKRO SZKOLENIA AUDYT do wystawienia faktur VAT bez naszego podpisu. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od JAKRO informacji handlowych, w celu prowadzenia
marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.)
oraz za pośrednictwem połączeń telefonicznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017r. poz. 1907 ze zm.).

