Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo-Usługowe „BT” Teresa Buzińska
43-300 Bielsko-Biała, ul. Inwalidów 2c  www.bt.bielsko.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Temat:

Termin:

Miejsce szkolenia:

Dane niezbędne do wystawienia faktury
Nazwa i adres

NIP

Osoba zgłaszająca
Imię i nazwisko

E-mail

Tel.

Imię i nazwisko

E-mail

Tel.

Imię i nazwisko

E-mail

Tel.

Imię i nazwisko

E-mail

Tel.

Uczestnicy

Należność za szkolenie zostanie przekazana (po otrzymaniu faktury):

 przelewem

PROSIMY O NIEDOKONYWANIE
PRZEDPŁAT

 gotówką

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych z formularza zgłoszeniowego poprzez umieszczenie w bazie klientów szkoleń firmy
PNBU „BT” Teresa Buzińska zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L Nr 119,str. 1). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogę elektroniczną przez firmę PNBU
„BT” Teresa Buzińska zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
Nr 119,str. 1) oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FINANSÓW PUBLICZNYCH

Oświadczamy, że nabyta w/w usługa kształcenia zawodowego jest finansowana:
 w całości ze środków publicznych (art. 43 ust. 1 pkt 29c Ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług t. j. Dz. U. z 2016, poz. 710 z późn. zm.)
 w co najmniej 70% ze środków publicznych (§ 3 ust. 1 pkt 14 Rozp. MF z dn. 20.12.2013 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień - t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 736)
 NIE DOTYCZY (zaznaczają uczestnicy spoza sektora finansów publicznych)
Warunki uczestnictwa i rezygnacji
 Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail opiekuna szkolenia/kursu lub
szkolenia@bt.bielsko.pl, bądź faksem na numer 33 812 91 22.
 Rezygnację ze szkolenia prosimy przesłać minimum na 3 dni robocze przed terminem szkolenia na adres szkolenia@bt.bielsko.pl,
w przeciwnym razie będziemy zmuszeni do obciążenia Państwa należnością w wysokości 25% ceny szkolenia, co odpowiada wysokości
poniesionych kosztów.

Zapoznałam(em) się i akceptuję powyższe warunki

_____________________________
Podpis osoby zgłaszającej
Tel: 33 812 91 00  Fax: 33 812 91 22
e-mail: szkolenia@bt.bielsko.pl  srodowisko@bt.bielsko.pl
NIP: 547 137 28 21  REGON: 364112990

