
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

SIGMUND Polska., ul. Heroldów 10A lok. 45, 01-991 Warszawa, tel.: +48 506-713-870, -1- 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

WARSZTAT: 

JAK REKRUTOWAĆ I ZARZĄDZAĆ PRACOWNIKAMI Z POKOLENIA Y 

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa 

KOSZT: 300 zł netto 

 

DANE UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko: 

Adres e-mail: 

Telefon: 

  

DANE FIRMY (do wystawiania faktury) 

Nazwa firmy: 

Adres: 

NIP: 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

ZGŁOSZENIE: Przesłanie do nas wypełnionego formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy SIGMUND Polska. a 

Państwa firmą. Oznacza także akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.  

WPŁATA: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty – decyduje zaksięgowanie kwoty na koncie SIGMUND Polska przed 

rozpoczęciem szkolenia. 

REZYGNACJA: Rezygnacja zgłoszona do 10 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji 

po tym terminie SIGMUND Polska zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% kosztów szkolenia.  

ODWOŁANIE SZKOLENIA: SIGMUND Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.  

□* Akceptuję warunki szkoleń otwartych  

□* Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, 

zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o och ronie danych 

osobowych. Administratorem danych jest SIGMUND Polska Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz 

możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgło szenie w 

serwisie. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji 

handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie 

będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo  

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest SIGMUND Polska. 

 

PODPIS  PIECZĄTKA FIRMY 


