Fundacja IT
ul. Jagiellońska 67 F
70-382 Szczecin

Uczelnia IT
Ośrodek Szkoleń Fundacji IT w Szczecinie
Tel. + 48 91 484 44 37
Fax + 48 91 484 44 37
E-mail:biuro@uczelnia.it
www.uczelnia.it
Miejscowość / Data……………………………………

KARTA ZGŁOSZENIA
Dane firmy / osoby zgłaszającej:
Imię i nazwisko/Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP:……………………………………………………………………………….

Ulica: ……………………………………………………………………………………………

Kod pocztowy i miasto:…………………………………………………

Tel. kontaktowy:…………………………………………………………………………..

Fax:……………………………………………………………………………….

E-mail:………………………………………………………………………………………….

ZGŁASZAM UCZESTNICTWO W SZKOLENIU:
l.p.

Imię i nazwisko
(zamówienia grupowe - liczba osób)

Nazwa szkolenia

Termin

1
2
3
4
5

Należność za szkolenie w wysokości ………………………………………………………………………………………………. (netto + należny VAT),
słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zobowiązuje się przekazać przelewem na konto: Fundacji IT po otrzymaniu potwierdzenia o udziale w szkoleniu
(PKO BP 37 1020 4795 0000 9402 0280 4391).
Proszę o wystawienie faktury VAT (proszę wypełnić poniższe pola jeżeli inne niż wyżej)
Imię i nazwisko/Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

x

NIP:……………………………………………………………………………….

Ulica: ………………………………………………………………………………………

Kod pocztowy i miasto:……………………………………………….

Tel. kontaktowy:………………………………………………………………………

Fax:……………………………………………………………………………….

E-mail:……………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację IT z siedzibą w Szczecinie przy
ul. Jagiellońskiej 67F, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 101,
poz. 926 z 2002r.), w celu uczestnictwa w szkoleniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych o produktach
i usługach Fundacji IT, również drogą mailową. Administratorem danych osobowych jest Fundacja IT z siedzibą w Szczecinie (70-382),
przy ul. Jagiellońskiej 67F, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII
Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000245788, NIP 852-247-59-24.
Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych ma prawo dostępu do przekazanych danych
osobowych, w każdym czasie, w tym do zgłoszenia żądania ich poprawienia, a także do żądania ich usunięcia.

x

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach Fundacji IT dostępnym
na stronie www.uczelnia.it.
.……..…………………………………………….
Data i czytelny podpis / Pieczątka

UWAGA: Prosimy o odesłanie skanu podpisanej „Karty Zgłoszeniowej” na adres: biuro@uczelnia.it

Fundacja IT, ul. Jagiellońska 67, 70-483 Szczecin, tel/fax (91) 484 44 37, Biuro@IT-Foundation.org, www.IT-Foundation.org, www.Uczelnia.IT

