General Electric

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
W DNIACH 18-20.11.2020 W HOTELU SUŁKOWSKI
UL. DWORCOWA 15, 64-140 BOSZKOWO-LETNISKO
Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie
do dnia 01.10.2020 na e-mail: irena.fidik@ge.com
Pełna nazwa firmy,
adres do faktury, NIP :

Nazwisko i Imię:

Telefon kontaktowy:

Rezerwacja noclegów, proszę o zaznaczenie właściwej opcji:

□ pokój 1 os.* – koszt 1 650,00 zł/os. + VAT (koszt za 2 □

pokój 2 os.*– koszt 1 350 zł/os. + VAT (koszt za 2
doby)

doby)
* Zakwaterowanie rozpocznie się od godziny 15:00

* Doba hotelowa kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

Przesłanie niniejszej Karty Zgłoszeniowej jest jednoznaczne z obciążeniem Państwa firmy kosztami uczestnictwa.
Forma płatności: 100% przedpłata co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie
proformy wystawionej przez General Electric.
Rezygnacja z udziału w Szkoleniu musi być potwierdzona pisemnie do dnia 9.10.2020 r. Z przykrością
informujemy, że rezygnacja po tym terminie spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami udziału w
Szkoleniu.
W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, General Electric zobowiązuje się do zwrotu
pełnej kwoty (bez odsetek i odszkodowania), w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie uzupełnionej i podpisanej Karty Zgłoszeniowej.
Prosimy o dokonywanie wpłaty na poniższe konto, do dnia 21.10.2020
Bank Handlowy w Warszawie S.A, ul. Senatorska 16; 00-923 Warszawa (NIP 578-000-21-63),
nr PL 44 1030 1508 0000 0008 1892 1001

□ Upoważniamy Organizatorów do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników oraz płatników jest General Electric Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;58306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 95. Inspektorem ochrony danych jest Irena Fidik. W razie jakichkolwiek wątpliwości
związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, prosimy o kontakt pod adres e-mail: irena.fidik@ge.com
Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu świadczenia usługi organizacji danego szkolenia. Podmiotom
danych przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne jednak niezbędne do korzystania z usług świadczących przez General Electric.
Złożenie podpisu jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych informacji oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
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