
Formularz zgłoszenia na szkolenie
Dane firmy, płatnika faktury VAT

Nazwa

Adres

Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej)

Tel. Fax e-mail

NIP

TAK

TAK

NIE

NIE

Gdańsk, 17-19 października 2018 r.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ 
SMAROWNICZĄ W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH

2.

Zgłaszamy udział w szkoleniu następujących osób:

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Stanowisko

e-mail

e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych osobowych przez Ecol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.  Podmiejskiej 71A, 44-207 Rybnik, 
na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.), w celu uczestnictwa 
w szkoleniu „Efektywne Zarządzanie Gospodarką Smarowniczą w Zakładach Produkcyjnych” 17-19.10.2018 r. Administratorem danych jest 
Ecol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 71A, 44-207 Rybnik. Dane nie będą przekazywane zewnętrznym odbiorcom w żadnej formie, 
za wyjątkiem przypadku, w którym niezbędne jest to zorganizowania noclegu dla uczestnika szkolenia. Dane są przetwarzane przez okres 
trzech lat. Zgoda jest dobrowolna, jednakże niezbędna do uczestnictwa w ww. szkoleniu.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Ecol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 71A, 44-207 Rybnik, informacji handlowych, w tym 
informacji o przyszłych szkoleniach i konferencjach, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności na podany przeze 
mnie adres e-mail, w myśl przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). 
Zgoda udzielona jest dobrowolnie i może zostać w każdej chwili odwołana.

Akceptujemy, że przesłanie do Ecol Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia, jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Ecol Sp. z o.o. 
a zgłaszającym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących programu szkolenia oraz miejsca realizacji warsztatów szkoleniowych. 
Bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia można dokonać nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem (do 03.10.2018 r.) Po tym terminie, w razie 
nieobecności uczestnika, Ecol Sp. z o.o. przysługuje prawo do obciążenia pełną opłatą za szkolenie. Upoważniamy Ecol Sp. z o.o. do wystawienia faktury 
VAT bez podpisu odbiorcy.

Data Podpis osoby  upoważnionejPieczęć firmowa

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 
warsztaty@ecol.com.pl lub faksem na numer: +48 32 739 18 29
WAŻNE: ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA – decyduje kolejność zgłoszeń.

zamawiam nocleg 17-18.10.2018 r.

zamawiam nocleg 17-18.10.2018 r.

pokój jednoosobowy

pokój jednoosobowy

zamawiam nocleg 18-19.10.2018 r.

zamawiam nocleg 18-19.10.2018 r.

pokój dwuosobowy

pokój dwuosobowy

Cena noclegu:
360 zł netto / osobę za noc w pokoju jednoosobowym
210 zł netto / osobę za noc w pokoju dwuosobowym

Cena uczestnictwa w szkoleniu: 
1 800 zł netto / osobę
1 500 zł netto / osobę w przypadku zgłoszenia 
dwóch lub więcej osób z tej samej firmy
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