EnMS Polska Sp. z o.o.
Chorzelów 11, 39-331 Chorzelów
www.enms.pl | szkolenia@enms.pl | tel. (17) 717 52 00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY
Nazwa warsztatów:

Audytor efektywności energetycznej

Miejsce warsztatów:

 Mielec

 Kraków

Terminy zjazdów:

 13-14 sierpnia 2019 r.
 15-16 października 2019 r.
 17-18 grudnia 2019 r.

 18-19 lipca 2019 r.
 19-20 września 2019 r.
 21-22 listopada 2019 r.

Cena:

1.800,00 zł netto / osoba (2.214,00 brutto / osoba)

Pełna nazwa firmy:
Ulica:
Kod pocztowy i miejscowość:
NIP:
DANE UCZESTNIKA/-ÓW:
Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

Stanowisko

Nr tel.:

e-mail:

Nr tel.:

e-mail:

1.

2.
EnMS Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów w przypadku braku zgłoszenia się na wybrany termin określonej
minimalnej liczby uczestników.
O ewentualnej zmianie terminu warsztatów wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia
warsztatów.
W przypadku odwołania warsztatów w wybranym terminie i niemożności wzięcia udziału w warsztatach w nowym wyznaczonym terminie
uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.
W przypadku rezygnacji uczestnika warsztatów w terminie krótszym niż 6 dni przed datą jego rozpoczęcia wiąże się z opłatą w wysokości 80% ich
ceny.
Wpłat należy dokonywać- po otrzymaniu informacji o przyjęciu na warsztaty - na konto:
EnMS Polska Sp. z o.o., Chorzelów 11, 39-331 Chorzelów
PBS Bank | nr konta: 52 8642 1168 2016 6812 4184 0001. W tytule: data i tytuł warsztatów oraz imię i nazwisko uczestnika

………………………………………..
(Miejscowość i data)

…………………………………………..
(podpis Uczestnika lub osoby reprezentującej przedsiębiorstwo zgłaszające Uczestnika/-ów)

..…………………………………. (pieczęć przedsiębiorstwa)
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wymaganym powyższym formularzem zgłoszeniowym w celach
związanych z organizacją wydarzenia przez EnMS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzelowie 11, 39-331 Chorzelów) jako Administratora Danych
Osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) Dane osobowe
przekazywane są przeze mnie dobrowolnie, jednakże bez ich podania niemożliwa jest realizacja usługi. Zostałem/łam poinformowany/a o
przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawienia, możliwości usunięcia a także o pozostałych kwestiach wynikających
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 („RODO”) oraz klauzuli informacyjnej EnMS Polska Sp.
z o.o. dostępnej na stronie www.enms.pl
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