
mailem najszybciej dokonasz zgłoszenia      kontakt tel.: 601-966-785, 663-198-444, 515-333-329                                                                                            
 

e-mail: szkolenia@jakro.com.pl  
proszę wybrać ofertę:   –  –                             Certyfikat             /    / 2023  Faktura VAT nr                  / 2023r.  
                   ……………….………      ……….                                                                                                                       …………………..……………. 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY     szkolenie online w dniu ………………...  

 Szkolenie online bez limitu osób                                           Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze szkoleniem  

 - 400,00 + VAT 23%       

 terminy szkoleń są podane w zakładce:                         Imiona i Nazwiska Słuchacza …………………………………………………………….. 

      Terminy i miejsca szkoleń w 2023r.    
                                       Imiona i Nazwiska Słuchacza ……………………………………………………………...   

 Szkolenie / Audyt w siedzibie Zamawiającego                         

 - 1.200,00 + VAT 23% - bez limitu Osób Uczestniczących    .................................................................          .................................................................   
                                                                                                                             telefon                                                 telefon         
 Oferta Kompleksowej Obsługi Szkoleniowej    

     i Audytorskiej przez cały 2023r.                           @ e-mail: ................................................................................................     
 - 1.400,00 + VAT 23% - bez limitu Osób Uczestniczących                      na który będzie wysłany link na szkolenie online  
                                                                                                                       

Zwolnienie opłaty za uczestnictwo w szkoleniu z podatku VAT,                                    Nabywca:                 Odbiorca:     
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                   NIP .............................................................                                                   
                                                                                                                  

Fakturę wystawiamy w dniu wykonania usługi   
z prośbą o zapłatę w terminie 7 dni                               ................................................................................................................................................       
 

Potwierdzamy mailem otrzymane zgłoszenie na szkolenie        
                                                                                                                   …..…………………………………………………………………..……………….…..…………… 

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

Pieczęć imienna i podpis lub czytelnie imię i nazwisko oraz dane Zamawiającego / Zgłaszającego 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 
 

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.). 

  

OŚWIADCZENIE VAT 

Zwolnienie z VAT, jeśli szkolenie jest opłacone ze środków publicznych                          

          JAKRO SZKOLENIA AUDYT     
Jacek Kropkowski    

................................................................                       ……….……… 2023r.                   80-298 Gdańsk ul. Mjr.M.Słabego 15a/19     

                  nazwa Pracodawcy                                                     data    NIP 579-109-96-63 
     

Oświadczam, że nabyta od JAKRO SZKOLENIA AUDYT,  usługa – koszt szkolenia nt.   

Rozwiązania praktyczne i nowości prawne w zakresie stosowania prawa pracy, RODO, AML/CFT, 
ochrony sygnalistów, Polskiego Ładu, PPK, ubezpieczeń społecznych  
mająca charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i udział w przedmiotowym szkoleniu służy 
podniesieniu uczestnikom kwalifikacji zawodowych lub uaktualnienie wiedzy, pozostawając w bezpośrednim związku z wykonywanymi 
przez te osoby obowiązkami zawodowymi    
 

a) jest finansowana ze środków publicznych w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004r.  
    o podatku od towarów i usług ( tekst jedn. z 2011r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 
 

b) w co najmniej 70 % zgodnie z treścią § 3 ust 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r.  
    w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 31.12.2013r. poz. 1722 )  
 

Jeżeli szkolenie opłacone jest w 70 % lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania 
zawodowego, jest zwolnione z VAT.  
 

proszę o zaznaczenie właściwej opcji: a) lub b)      podpis osoby upoważnionej  ..................................................................... 

http://www.jakro.com.pl/terminy.pdf
http://www.jakro.com.pl/terminy.pdf

