FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE WARSZTATOWE
SYMULACJE KOMPUTEROWE PRACY RUSZTOWAŃ

Polska Izba Gospodarcza
Rusztowań

Szkolenie trwa 2 dni (16 x 45 min). Maksymalna liczebność grupy: 15 osób.

SW6

Symulacje komputerowe
pracy rusztowań

Lublin
14-15.01.
2022 r.

Cena dla Członków PIGR: ........................................... osób x 610 zł netto + 23% VAT
Cena dla osób i firm spoza PIGR: ............................... osób x 690 zł netto + 23% VAT

Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany podanego wcześniej terminu z przyczyn organizacyjnych. W takim
przypadku zainteresowani będą niezwłocznie o tym fakcie powiadomieni.
Warunkiem udziału jest wysłanie zgłoszenia i dokonanie opłaty za szkolenie do 10.12.2021 r.
Ceny obejmują przerwy kawowe, nie obejmują lunchu; nie obejmują noclegu.
Maksymalna liczba uczestników: 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Bezkosztowa anulacja możliwa jest pisemnie do 10.12.2021 r.

Opłatę za udział prosimy wpłacać po potwierdzeniu przez PIGR miejsca na szkoleniu na konto: Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań,
Bank PKO S.A. II O/Poznań 15 1240 1763 1111 0010 0214 1359 z dopiskiem: numer szkolenia, firma/imię i nazwisko.

Imię i nazwisko
osoby
zgłaszanej

Data
urodzenia

Adres
zamieszkania

Podpis
uczestnika
Zapoznałam/- em się z
informacją dot. ochrony
danych osobowych i
wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich
danych osobowych w celu
realizacji usługi

NAZWA URZĘDU,
FIRMY, INSTYTUCJI
ULICA I NUMER

NIP

MIASTO, KOD P.

TEL./FAX

Orientacyjna informacja o
wykształceniu:
techniczne (jakie?) lub inne
(pozwoli na dostosowanie
zajęć do wykształcenia
Uczestników)

Oprogramowanie
wykorzystywane do
obliczeń
(pozwoli na
dostosowanie zajęć do
praktyki dUczestników)

NIP firmy zamawiającej:

E-MAIL
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi – przeprowadzenia szkoleń i wystawienia zaświadczeń uczestnictwa w szkoleniach. Administratorem
danych osobowych jest Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel. 22 828 03 41, biuro@rusztowania-izba.org.pl.
Dane będą przetwarzane przez czas realizacji usługi, a po tym czasie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń.
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
- osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
- podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów (współorganizator, księgowość).
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@rusztowania-izba.org.pl
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