Formularz zgłoszeniowy
z dnia: …………………

Prosimy o wypełnienie
i przesłanie na adres e-mail:

zapisy@perfectmind.pl

Zamawiający (dane do faktury)

Nazwa firmy
Ulica
Kod i miasto
NIP
Osoba koordynująca
Telefon służbowy
E-mail służbowy
Adres do korespondencji do wysyłki faktury
Zgoda na fakturę elektroniczna [ ] TAK [ ] NIE
Adres e-mail do przesłania faktury
Wymagam procedury
[ ] TAK [ ] NIE
„kwalifikowany/zarejestrowany dostawca”
Zgłoszenie na szkolenie: należy przesłać scan na e-mail: zapisy@perfectmind.pl

Temat szkolenia:…………………………………………………………………………………………………………
Termin i miejsce: ………………………………………………………………………………………………………..
Cena:………….x……..……………….+ 23%VAT (ilość uczestników x cena)

Lp.

Imię i Nazwisko uczestnika

Stanowisko uczestnika

E-mail służbowy

Telefon
służbowy

• Danie
M lub W

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•

Danie mięsne (M) lub wegetariańskie (W).

Oświadczam, że akceptuję warunki regulaminu* oraz zobowiązuje się do dokonania opłaty w wysokości:
(ilość uczestników x cena) _____ x ____ zł PLN netto = ____ zł PLN netto
Do podanej powyżej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.
na konto: 54 1090 1870 0000 0001 4182 8759
*Regulamin dostępny na 2. Stronie dokumentu

Organizator: Perfect Mind szkolenia. Piotr Mady
ul. Lucerny 40, 04-687 Warszawa, NIP: 5213051515
Nr konta: 54 1090 1870 0000 0001 4182 8759
www.perfectmind.pl, e-mail: biuro@perfectmind.pl, Tel. 730-933-337

Formularz zgłoszeniowy
z dnia:

Prosimy o wypełnienie
i przesłanie na adres e-mail:

zapisy@perfectmind.pl

[X] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym powyżej zakresie przez Perfect Mind z siedzibą przy ul. Lucerny 40,
04-687 Warszawa w celu oferowania usług szkoleniowych.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem danych osobowych jest Perfect Mind z siedzibą przy ul. Lucerny 40, 04-687 Warszawa;
2. dane osobowe przetwarzane są w celu oferowania usług szkoleniowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
3. odbiorcą danych osobowych są trenerzy świadczący usługi szkoleniowe dla Perfect Mind oraz pracownicy przedsiębiorstwa;
4. dane osobowe nie będą przekazywane poza UE;
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Perfect Mind szkoleń z interesującej mnie dziedziny;
6. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie;
7. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie
danych
osobowych
Pani/Pana
dotyczących
narusza
przepisy
ogólnego
rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
[X] Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tj.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez
Perfect Mind szkolenia. Piotr Mady z siedzibą przy ul. Lucerny 40, 04-687 Warszawa.
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, wysyłając e-mail pod adres biuro@perfectmind.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Regulamin
1.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Perfect Mind skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego na email zapisy@perfectmind.pl.
2. Otrzymanie przez Organizatora formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Perfect Mind,
a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Perfect Mind wypełnionego formularza zgłoszeniowego, Zamawiający otrzyma drogą
e-mail potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranej usługi. Na co najmniej 5 dni robocze przed terminem szkolenia
Zamawiający otrzyma oficjalne potwierdzenie uczestnictwa. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt
telefoniczny pod nr 730-933-337 lub mail na e-mail: biuro@perfectmind.pl.
4. Perfect Mind wystawi fakturę pro-forma najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający na
podstawie otrzymanej faktury pro-forma, zobowiązany jest do dokonania opłaty najpóźniej na 3 dni robocze przed
rozpoczęciem usługi. Niewpłacenie nie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
5. Najpóźniej 7 dni roboczych po zrealizowanej usłudze Perfect Mind wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
6. Bezkosztowa anulacja zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 7 dni roboczych przed
rozpoczęciem usługi. Wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% opłaconej kwoty. Po upływie tego terminu
Zamawiający zobowiązuje się pokryć 50% wartości zamówienia. Nieodwołanie zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi
kosztami udziału.
7. W przypadku kiedy w przedsiębiorstwie Zamawiającego wymagana jest procedura „kwalifikowany/zarejestrowany dostawca”
Zamawiający zobowiązuje się poinformować Organizatora o tym w dniu złożenia formularza.
8. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia na innego pracownika firmy.
9. Noclegi nie są wliczone w cenę szkolenia.
10. Perfect Mind zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia.
11. W przypadku odwołania szkolenia przez Perfect Mind, Organizator zobowiązuje się zwrócić pełną wpłaconą przez
Zamawiającego kwotę.

Pieczęć Firmowa:

Organizator: Perfect Mind szkolenia. Piotr Mady
ul. Lucerny 40, 04-687 Warszawa, NIP: 5213051515
Nr konta: 54 1090 1870 0000 0001 4182 8759
www.perfectmind.pl, e-mail: biuro@perfectmind.pl, Tel. 730-933-337

Podpis:

