Formularz zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie otwarte

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

www.rusztowania-izba.org.pl

1. Formularz zamówienia należy wypełnić czytelnie.
2. Zleceniodawca wypełnia pola jasne.
3. Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje należy przekreślić.
4. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia prosimy przesłać do Biura Izby: biuro@pigr.pl lub na adres 00-043 Warszawa; ul. Tadeusza Czackiego 3/5
5. Wszelkie dodatkowe informacje są do uzyskania w biurze Izby pod nr tel. (22) 828 03 41 lub adresem: biuro@pigr.pl

A. Dane identyfikujące Zleceniodawcę (dane do faktury)
Imię i nazwisko osoby zamawiającej:
Nazwa firmy zamawiającej:

Adres firmy zamawiającej:

Telefon/Fax:

KRS

NIP firmy zamawiającej

Adres e-mail:

B. Dane Wykonawcy
Imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie:
Data przyjęcia zamówienia:

Termin wystawienia FV:

Termin płatności FV:

Nazwa i adres Zleceniobiorcy:

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań 00-043 Warszawa, ul. Tadeusza Czackiego 3/5
Zapłata za przeprowadzenie szkolenia nastąpi w formie przedpłaty na konto bankowe Wykonawcy:

PEKAO S.A. II O/Poznań 15124017631111001002141359
C. Zamówienie na przeprowadzenia szkolenia i koszt szkolenia
C1. Nazwa szkolenia:
C2.Termin przeprowadzenia szkolenia:

C3. Liczba zgłoszonych uczestników:

C4. Miejsce szkolenia:

C5. Koszt szkolenia:

Proszę o wystawienie dokumentu proforma

Udział w szkoleniu potwierdzimy po zaksięgowaniu przedpłaty.
Forma płatności dla Członków PIGR – do uzgodnienia.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi. Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, ul. Tadeusza
Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel. 22 828 03 41, biuro@pigr.pl.
Dane będą przetwarzane przez czas realizacji usługi, a po tym czasie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznają Państwo, że przetwarzanie podanych
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania usługi.
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adres e-mail: biuro@pigr.pl

Data

Podpis i pieczątka firmowa Zamawiającego

