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Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 
Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie skanu na adres biuro@business-studio.pl 
NAZWA SZKOLENIA 
 

 
MIEJSCE TERMIN CENA netto/ os. ILOŚĆ ZGŁASZANYCH OSÓB 

*rabaty przy większej grupie 

Warszawa    

Podana cena jest ceną netto i zawiera:  uczestnictwo, materiały dydaktyczne, obiad, certyfikat. *Cena nie zawiera noclegu, dojazdu. 
 

DANE FIRMY DO FAKTURY 
 
........................................................................................................ 
Firma 
 

........................................................................................................ 
Telefon / e-mail 
 

........................................................................................................ 
NIP 
 

........................................................................................................ 
REGON 
 

 
........................................................................................................ 
Adres 
 

........................................................................................................ 
Kod pocztowy / Miejscowość 
 

 
 
 
 
 

Data, podpis i pieczęć 

 

DANE OSOBY KONTAKTOWEJ 
 
 

........................................................................................................ 
Imię i Nazwisko 

 
 

........................................................................................................ 
Telefon / e- mail 
 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza do organizatora. 

 
Płatność 
Przelewem w terminie 3 dni od daty otrzymania faktury proforma na konto BUSINESS STUDIO: 
 

 
BANK MILLENNIUM:  
58 1160 2202 0000 0001 0574 1788 
 

Rezygnacja 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50 
% wartości zamówienia. Odwołując uczestnictwo na 3 dni przed szkoleniem, uczestnik porywa 100% ceny. Odwołanie powinno mieć formę 
pisemną. Istnieje możliwość zastępstwa uczestnika inną osobą. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 
 

Uwagi 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany prowadzących w przypadku wystąpienia sytuacji losowych niezależnych od organizatora. 
W przypadku odwołania zajęć nabywca otrzyma zwrot kosztu za szkolenie, lub firma BUSINESS STUDIO wystawi kartę uprawniającą do udziału w 
innym szkoleniu – ważną przez 1 rok. 
 

Upoważnienie                                                                                       
Upoważniam firmę BUSINESS STUDIO do wystawienia  faktury VAT bez naszego podpisu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych przez 
firmę BUSINESS STUDIO w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w 
szkoleniu zamieszczonych na stronie www.business-studio.pl i je akceptuję. 
 

..................................................................................................................................................................................... 
      Data, podpis i pieczęć 

mailto:biuro@business-studio.pl
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DANE OSÓB ZGŁASZANYCH NA SZKOLENIE 
 
1 

........................................................................................................ 
Imię i Nazwisko 
2 

........................................................................................................ 
Imię i Nazwisko 
3 

........................................................................................................ 
Imię i Nazwisko 
4 

........................................................................................................ 
Imię i Nazwisko 
5 

........................................................................................................ 
Imię i Nazwisko 
6 

........................................................................................................ 
Imię i Nazwisko 
7 

........................................................................................................ 
Imię i Nazwisko 
8 

........................................................................................................ 
Imię i Nazwisko 
9 

........................................................................................................ 
Imię i Nazwisko 
10 

 
 

.............................................................................. 
Stanowisko 
 

.............................................................................. 
Stanowisko 
 

.............................................................................. 
Stanowisko 
 

.............................................................................. 
Stanowisko 
 

.............................................................................. 
Stanowisko 
 

.............................................................................. 
Stanowisko 
 

.............................................................................. 
Stanowisko 
 

.............................................................................. 
Stanowisko 
 

.............................................................................. 
Stanowisko 

 
 

 
 
 

..................................................................................................................................................................................... 
      Data, podpis i pieczęć 

 
 

 

 

Podpisując niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe, przekazywane dobrowolnie w 
formularzach , przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z ,,RODO”, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119,s. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, 
którego zgoda dotyczy.  

 Administratorem przekazanych danych jest wyłącznie BUSINESS STUDIO Artur Sokołowski z siedzibą w Warszawie 02-001, Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10; NIP: 113 144 07 11. 

Otrzymane od Państwa dane osobowe wykorzystujemy jedynie do celów właściwej realizacji konkretnej usługi. Dane te mogą również zostać użyte do celów analiz statystycznych mających 
na celu zwiększanie jakości obsługi i poziomu świadczonych usług, jak również do celów komunikacji z Państwem. Nigdy nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim, bez wyraźnej 
zgody. 


