KONFERENCJA

4 czerwca 2019 Radisson Blu Sobieski, Warszawa

DOŚWIADCZENIA PO PIERWSZYM ROKU WDROŻENIA
WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

ZAMAWIAJĄCY/PŁATNIK:
Firma................................................................................................................
Adres...............................................................................................................
Osoba zgłaszająca..................................................................................................
Departament/Dział.................................................................................
Telefon.............................................................................................................
Adres mailowy......................................................................................................

PROSIMY O WYPEŁNIENIE
FORMULARZA I PRZESŁANIE:

UCZESTNICY:

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY:

Imię.........................................................................................................
Nazwisko...................................................................................................
Stanowisko...................................................................................................
Departament/Dział......................................................................................
Telefon.............................................................................................................
Adres mailowy......................................................................................................
Imię.................................................................................................................
Nazwisko.........................................................................................................
Stanowisko......................................................................................................
Departament/Dział......................................................................................
Telefon.................................................................................................................
Adres mailowy......................................................................................................

PŁATNOŚĆ (Dane do faktury):
Pełna nazwa firmy................................................................................................
Adres...................................................................................................................
NIP..................................................................................................................
Proszę o wyrażenie poniższych zgód w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w przyszłości.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody** na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych
osobowych – Prestige Conferences Sp.zo.o. w celu przekazywania mi w przyszłości informacji dotyczących szkoleń
i konferencji. Jestem świadom/świadoma, iż moją zgodę mogę w każdym czasie odwołać kontaktując się z administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody** na otrzymywanie od Prestige Conferences Sp. z o.o. drogą elektroniczną na
wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących szkoleń i konferencji oferowanych przez Prestige Conferences Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia
18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123)
* proszę o podanie numeru telefonu i e-mail w przypadku, gdy wyrażacie Państwo zgodę na taka formę komunikacji
** proszę niewłaściwe skreślić

Podpis................................................................................................................
Pieczątka i podpis:

Tel.: 22 641 14 30
Fax: 22 649 12 49
e-mail: info@prestigeconferences.pl

1390 zł + 23% vat do 15 maja, 2019
1590 zł + 23% vat po 15 maja, 2019
Termin płatności:
Płatność w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

DANE DO PRZELEWU:

Prestige Conferences Sp. z o.o.
ul. Dembego 30/5
02-796 Warszawa
NIP: 951 236 29 98
KRS: 0000446692
REGON: 146488132
numer rachunku bankowego:
22 1090 2835 0000 0001 2045 0554

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie pełnej odpłatności na konto Prestige
Conferences Sp. z o.o. przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji.
2. Opłata obejmuje udział w części merytorycznej, materiały szkoleniowe, przerwy
kawowe oraz lunch.
3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału oraz fakturę pro-forma.
4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (fax, e-mail) i potwierdzenia przez organizatora.
5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14
dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą
administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie
pełnymi kosztami uczestnictwa.
8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby
w miejsce już zgłoszonej.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/konferencji z przyczyn niezależnych.
10.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał
zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236
29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod
adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/

