Talo Group
Ul. Związkowa 19/4 I 44-103 Gliwice
NIP: 631-263-02-11
tel. 794 233 330 | tel. 794 233 331
www.talogroup.com.pl I biuro@talogroup.com.pl

WARUNKI PŁATNOŚCI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Na 7 dni przed szkoleniem na adres e-mail podany na formularzu
zgłoszeniowym prześlemy potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu wraz
z fakturą proforma. Na podstawie faktury proforma dokonywana jest opłata za
szkolenie na konto Talo Group. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia
w deklarowanym przez firmę Talo Group terminie prosimy o kontakt.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie
Zeskanowanego dokumentu na adres email: biuro@talogroup.com.pl

DANE FIRMY
NAZWA FIRMY: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ADRES FIRMY: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
NUMER NIP: ………………………………………………………………………..
TELEFON:……………………………………………………………………………

Upoważniamy firmę Talo Group do wystawienia faktury VAT bez naszego
podpisu
Oświadczamy, iż nie jesteśmy płatnikiem VAT

ZASADY REZYGNACJI
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail)
najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym
terminie wiążę się z koniecznością pokrycia 50% kosztów szkolenia.
W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu, bez uprzedniego
pisemnego powiadomienia, zgłaszający poniesie 100% kosztów szkolenia.

SZKOLENIE
NAZWA SZKOLENIA:
CENA……………………………………………………………………………………
Pokój jednoosobowy:
Przyjazd w przeddzień szkolenia:
Szkolenie bez zakwaterowania:

DATA/MIEJSCE……………………………………………………………………….

TAK NIE

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

STANOWISKO SŁUŻBOWE

TELEFON

ADRES E-MAIL

1.
2.
3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Talo Group w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą
określoną w art. 14 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym
dalej „RODO”.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Talo Group. W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej
zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

…………………………………………………………………………..
Data i pieczęć firmowa

.……………………………………………………………………
Podpis osoby decyzyjnej

