
 

 
EURIS Centrum Rozwoju Biznesu 

DOTACJE, SZKOLENIA, DORADZTWO 
81- 080 Gdynia, ul. Borowikowa 23/13 

84-240 Reda, ul. Spółdzielcza 7 
 

www.euris.pl 
szkolenia@euris.pl 

tel. 500-550-502 / 504-708-164 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 

–  PRAKTYCZNE ASPEKTY ZMIAN PO UNIJNEJ REFORMIE 
 

Prosimy wypełnić formularz i przesłać skan podpisanego dokumentu na adres: szkolenia@euris.pl 
 

Termin  27 marca 2018 

Miejsce RIVER STYLE Hotel & SPA ul. Pucka 10B, 84-240 Reda 

Koszt 350 zł netto (+23% VAT) - cena promocyjna obowiązująca do 21 marca 2018 r. 
400 zł netto (+23% VAT) - cena obowiązująca po 21 marca 2018 r. 
Dla podmiotów ze sfery finansów publicznych, płacących za szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z  VAT 
Instytucjom kierujących na szkolenie więcej niż 1 pracownika przysługuje upust 10% dla każdego z kierowanych uczestników 

  

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA* (Prosimy o wypełnienie danych drukowanymi literami) 

Imię i 
Nazwisko: 

 

Stanowisko:   

Adres:  

E-mail:  

Telefon:  

  

DANE INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ (DANE DO FAKTURY) (Prosimy wypełnić, gdy koszt szkolenia pokrywa pracodawca) 

Nazwa: 
 

Adres:  

NIP: 

 
 

E-mail: Telefon: 

Udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych TAK NIE 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz należy wysłać na adres mailowy Organizatora -  szkolenia@euris.pl 
2. Po uzyskaniu od Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu, zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu 

na konto PKO BP/ Inteligo  62 1020 5558 0000 8802 3089 0906 w terminie nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia oraz do 
przedłożenia Organizatorowi potwierdzenia wpłaty. 

3. Upoważniam Organizatora do wystawienia Faktury VAT bez podpisu odbiorcy 
4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zobowiązuję się do przesłania jej w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres 

e-mail: szkolenia@euris.pl. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia zobowiązuję się pokryć 
całość kosztów udziału w szkoleniu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych, przy całkowitym zwrocie wpłaty za uczestnictwo w 
szkoleniu w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania szkolenia. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji szkolenia, miejsca jego realizacji, osoby prowadzącej szkolenie. 
7. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej do udziału w szkoleniu po uprzednim poinformowaniu Organizatora. 
8. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach realizowanych przez Organizatora i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 
9. Oświadczam, że dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 
10. Wyrażam zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku przez EURIS Centrum Rozwoju Biznesu do celów 

organizacyjnych oraz marketingowych z zachowaniem prawa do ich wglądu i poprawiania. 
 
 

   ……………………………………….……………………………….                                                                               ………………..………………………………………………………….. 
                            Miejscowość i data                                                                                                                                     Podpis Uczestnika 
 

 

* W przypadku osób fizycznych zgłaszających się prywatnie, faktura zostanie wystawiona wg danych osobowych zawartych w formularzu. 

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń! 

OSOBA DO KONTAKTU:   Magdalena Tryba, tel. 504-708-164, e-mail: m.tryba@euris.pl  


