ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ „ZETO” Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, Al. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin
KRS 0000053608 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy - KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 460 000,00 zł
NIP: 712-015-66-88

tel. +48 81 718 42 00

www.zeto.lublin.pl

REGON: 430248589

fax +48 81 525 50 52

info@zeto.lublin.pl

KARTA ZGŁOSZENIA NA EGZAMIN
Dane zdającego do rejestracji na egzamin (prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI LITERAMI):
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………..……………
Tel/fax.: ………………………………………………… E-mail:………………….…………..…………………………………….
 Jak wyŜej

Dane do Faktury:

Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………..………
NIP: ……………………………….. Tel/fax.: …………………………… E-mail:………………….…………..…………………
Numer egzaminu

Nazwa egzaminu

NaleŜność za egzamin
(brutto)

Data i godzina
egzaminu:

Nr ID osoby zdającej (Microsoft, Cisco, Linux, itp.)
ID: …………………………………………………………………………………………………………  Zdaję po raz pierwszy
Forma płatności:
 Przelewem po otrzymaniu faktury (dotyczy tylko firm i instytucji)
 Gotówką przed przystąpieniem do egzaminu
Akceptuję warunki płatności za egzamin określone w Regulaminie Szkoleń. WyraŜam zgodę na obciąŜenie mnie w całości kosztami
egzaminu w przypadku rezygnacji później niŜ na 3 dni robocze przed zamówionym terminem, lub w przypadku nieprzybycia na
wyznaczony czas.
Uwaga! Na egzamin naleŜy zgłosić się z dwoma dokumentami identyfikacyjnymi. Oba muszą zawierać podpis zdającego, a przynajmniej
jeden fotografię.
Uczestnik egzaminu ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania lub odwołania poniŜszej zgody.
Tak
Nie
WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia, przez ZETO Sp. z o.o.
w Lublinie, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz.U. z 2014r, poz. 1182 z późn.zm.).
WyraŜam zgodę na otrzymywanie od ZETO Sp. z o.o. w Lublinie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002 nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
WyraŜam zgodę na kontakt telefoniczny inicjowany przez ZETO Sp. z o.o. w Lublinie w celach marketingowych,
zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn.zm.).

ZETO Sp. z o.o. w Lublinie informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych, (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2014 poz. 1182). Dane osobowe podawane są dobrowolnie i przetwarzane w celu należytego
wykonania zamawianej usługi oraz w celach zgodnie z wyrażoną powyżej zgodą. Nie przekazujemy danych innym odbiorcom bez zgody
osoby, której dane dotyczą.
……………………….
data zgłoszenia
e-mail: szkolenia@eduzeto.pl

www.eduzeto.pl

………………………….
czytelny podpis
tel. 81 718 42 17
fax 81 525 50 52

ZETO Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niemoŜność zdawania egzaminu spowodowaną przez czynniki niezaleŜne (awarie łączy
internetowych, elektryczności itp.)
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