
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnienie formularza i przesłanie faksem na numer: 81 746 13 24, drogą mailową na adres:
szkolenia@oic.lublin.pl lub listownie na adres: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, ul.

Gospodarcza 26, 20-213 Lublin.

Nazwa szkolenia: …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..………

Termin i miejsce szkolenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Adres zamieszkania lub pobytu:

ulica: ……………………………………………………….…….……………………   nr budynku: ……………………….………     nr lokalu: ………………….………

miejscowość: ………………………………..…………..…………… kod pocztowy: ………………………   województwo: ……………………..………………

tel. kontaktowy: …………………………………..………..…………… adres e-mail: ……………………………………………..………………..……..………………

Nazwa zakładu pracy: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………….………..………

Adres zakładu pracy:   

ulica: ……………………………………………………….…….……………………   nr budynku: ……………………….………     nr lokalu: ………………….………

miejscowość: ………………………………..…………..…………… kod pocztowy: ………………………   województwo: ……………………..………………

tel. kontaktowy: …………………………………..………..…………… adres e-mail: ……………………………………………..………………..……..………………

Niniejszym oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy płatnikami VAT*                    NIP: ………………………………………….………..………

Opłata  w wysokości …………………..…….………… PLN została dokonana przelewem na rachunek bankowy Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie prowadzony przez mBank S.A. o/Lublin o numerze 64 1140 1094 0000 2956 3900 1009

Niniejszym upoważniam Fundację „OIC Poland” do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych obecnie  i  w  przyszłości  przez  Polską Fundację  Ośrodków Wspomagania  Rozwoju
Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie, zgodnie z celem do którego zostały zebrane.

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres materiałów reklamowych dotyczących oferty Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie, także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Równocześnie oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, że: 

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest  Polska Fundacja  Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”  

z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin;

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzania procesu kształcenia oraz w celu marketngu produktów i usług Fundacji

„OIC Poland”;

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest  równoznaczna z brakiem możliwości  korzystania z oferty Fundacji  

„OIC Poland”;

4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych  osobowych  –  Dz.  U.  Nr  101  z  2002  r.  poz.  926  z  późn.  zm.)  poprzez  wysłanie  stosownego  pisemnego  żądania  na  adres  Fundacji  
„OIC Poland”.

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  szkolenia  albo  zmiany  terminu,  w  przypadku  zbyt  małej  liczby  zgłoszeń  lub  innych
okoliczności, których Organizator nie mógł przewidzieć, o czym powiadomi Uczestnika najpóźniej do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia e-mailem,
faksem lub telefonicznie.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym
oświadczam, iż dane oraz oświadczenia zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

…………………………………………………………………………………………

Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej

…………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data

…………………………………………………………………………………………

Czytelny podpis uczestnika

mailto:szkolenia@oic.lublin.pl


*niepotrzebne skreślić 


