...........................................................
/pieczęć nagłówkowa zakładu pracy/
Global Finance Doradztwo Sp. z o.o.
ul. Smolki 13, 30-513 Kraków
Zgłaszamy udział w szkoleniu: …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….….…..…………
……………………………………… w terminie ……………………………………………. następujące osoby:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwisko i imię/stanowisko

PESEL

miejsce urodzenia

Po zakończeniu szkolenia i otrzymaniu faktury, należność w kwocie….………………..…… zł,
słownie:…………………………………………………………………………………......................................zł,
przekażemy przelewem na konto :
Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. BZ WBK nr: 21 1500 1142 1211 4008 2047 0000
Zgłoszenie prosimy przesłać faxem na numer (012) 266-73-81 lub mailem : szkolenia@gfszkolenia.pl
 Zgłoszona osoba uczestniczy w projekcie EFS – dot. ww. szkolenia: TAK / NIE
Prosimy Państwa o przekazanie następujących informacji w celu wystawienia faktury po zakończeniu
szkolenia:
kod pocztowy, adres :

...........................................................................

numer NIP :

............................................................................

Oświadczam, że usługa jest zamawiana i realizowana w ramach kształcenia zawodowego pracowników oraz jest finansowana
w całości ze środków publicznych, w związku z czym może być zastosowane zwolnienie z VAT na podst. art. 43 ust.1 pkt. 29 lit. C ustawy
o VAT.
1. Przesłanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stronami i stanowi podstawę do wystawienia
faktury.
2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100% ceny szkolenia.
Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział.

.................................................................
Data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej
Dane osobowe i kontaktowe uczestnika kursu są niezbędne do wystawienia zaświadczenia o przeszkoleniu i są pozyskiwane zgodnie
z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem Danych jest Global Finance
Doradztwo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Podstawą prawną uprawniającą do pozyskania danych osobowych jest rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1632)*). Obowiązek informacyjny w sprawie przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest dostępny na
stronie www.gfszkolenia.pl . Wysyłając podpisane zgłoszenie oświadczam, że przekazane zostały informacje w sprawie przetwarzanych
danych wszystkim osobom, których dane są zawarte w formularzu.

Global Finance Doradztwo Sp. z o.o.
ul. Smolki 13, 30-513 Kraków
www.gfszkolenia.pl

