Pure Quality Kacprzak, Szczerski Sp. J.
ul. Malawskiego 7/12,
02-641 Warszawa
NIP: 521-386-62-98
tel.: 885-650-850
e-mail: kontakt@purequality.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
Zamawiający:
Pełna nazwa firmy
lub imię i nazwisko zgłaszającego
(dane do wystawienia faktury):
Ulica i nr budynku:
Kod pocztowy i miejscowość:
NIP (dotyczy firmy):
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Pure Quality: ...............................................................................................
e-mail ..................................................................... tel. .........................................................................................

Szkolenie:
Tytuł szkolenia:
Data i miejsce szkolenia:
Cena szkolenia (brutto):

Dane uczestnika/ów szkolenia:
Imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika

Numer telefonu (opcjonalnie)

Warunki uczestnictwa:
1. Przesłanie na adres e-mail: kontakt@purequality.pl skanu wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 12 dni przed
rozpoczęciem szkolenia – uczestnik otrzymuje potwierdzenie rejestracji na wybrane szkolenie. Zgłoszenia w późniejszym
czasie musza być uzgadniane indywidualnie.
2. Najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem szkolenia, uczestnicy otrzymują mailem potwierdzenie, świadczące
o jego realizacji oraz prośbę o dokonanie zapłaty do 7 dni przed szkoleniem. W tytule przelewu należy wpisać nazwę,
termin szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika/uczestników.
3. Opłaty za szkolenie Zamawiający jest zobowiązany dokonać na konto bankowe ING 87 1050 1764 1000 0092 6713 6571
4. Pure Quality zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub wyznaczenia równoważnego zastępstwa w
przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych.
5. W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z przyczyn niezależnych od organizatora, uczestnicy otrzymują pisemne
odwołanie. Zwrot zapłaty będzie dokonany w terminie 7 dni od daty odwołania szkolenia.
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Warunki rezygnacji:
1. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej na adres e-mail: kontakt@purequality.pl.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 12 dni przed rozpoczęciem szkolenia, przysługuje zwrot uiszczonej
płatności w całości.
3. W przypadku otrzymania rezygnacji w terminie krótszym niż 12 dni przed dniem szkolenia, Zamawiający zobowiązany
będzie do pokrycia kosztów organizacyjnych wynoszących 50% ceny.
4. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w szkoleniu i nieobecności uczestnika, Zamawiający zobowiązany będzie do
zapłaty pełnej ceny.

Oświadczenia, proszę o wstawienie „x” w odpowiednie pola:
TAK

NIE
Wyrażam zgodę na przesłanie faktury VAT na wskazany adres e-mail: ………………………………………………………………
Szkolenie będzie finansowane w całości ze środków publicznych.
Szkolenie będzie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych
Szkolenie nie będzie finansowane ze środków publicznych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Pure Quality Kacprzak, Szczerski Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie
informacji marketingowych i handlowych związanych z działalnością spółki (np. informacje na temat szkoleń).

Jednocześnie zobowiązuję się do dokonania opłaty za uczestnictwo zgłoszonych osób w szkoleniu po otrzymaniu informacji
potwierdzającej jego realizację.

…...................................................................
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej
Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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 –
dalej „RODO”, informujemy, iż:
1.

Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia jest Pure Quality Kacprzak, Szczerski Spółka Jawna z siedzibą
w Warszawie (02-641) przy ul. Malawskiego 7/12, tel. kom.: 885-650-850, e-mail: kontakt@purequality.pl.

2.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
-

zapisania na szkolenie i realizacji szkolenia (w tym sporządzenie listy obecności, wystawienie certyfikatów) na podstawie umowy
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli uczestnik jest stroną umowy lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora jeżeli Uczestnik został zgłoszony przez pracodawcę lub inny podmiot;

-

wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i podatkach (wystawienie i przechowywanie faktury) na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

-

realizacji procesu kontaktu w związku ze zgłoszeniem i organizacją szkolenia co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

-

wysyłania informacji na temat szkoleń realizowanych przez isoQRS co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną;

-

ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3.

Pani/Pana dane osobowe zawarte na karcie zgłoszenia będą przechowywane przez okres 6 lat, czyli przez okres ewentualnego
dochodzenia roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o szkoleniach Pure Quality drogą elektroniczną,
podany w tym celu adres e-mail będzie przechowywany do momentu wycofania zgody lub do momentu wniesienia skutecznego
sprzeciwu na przetwarzanie danych we wskazanym celu.

4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi księgowe oraz hostingowe na
podstawie stosownych umów powierzenia.

5.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

6.

W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

7.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zapisania na szkolenie.
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