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 50

www.eduzeto.pl

REGON: 430248589

fax +48 81 525 50 52

szkolenia@eduzeto.pl

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA
Pełna nazwa firmy/ imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………….….…………..….………..
Adres: ……………………………………………………………………………………..……..……………………………Tel/fax.: ………………………………………………….……
E-mail:………………….…………..…………………………………………………………………………………………………. Nr NIP : ...................................................

ZGŁASZAM UCZESTNICTWO W SZKOLENIU (proszę wypełnić tabelkę):
Lp.

Imię i nazwisko
(zamówienia grupowe - liczba osób)

Nazwa szkolenia

Termin

Brutto:

Należność za szkolenie: Netto:

Forma płatności do wyboru dla zgłoszeń osób prywatnych:


Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązuję się uregulować gotówką najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia

Należność za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązuję się uregulować przelewem najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia
na konto nr: 30 1750 1107 0000 0000 0113 2048
Zobowiązuję się wpłacić minimum 25% należności za szkolenie (gotówką w kasie ZETO Sp. z o.o., lub przelewem na powyższe konto na 3 dni
robocze przed rozpoczęciem szkolenia, a pozostałą kwotę ureguluję najpóźniej na 3 dni robocze przed zakończeniem szkolenia - dotyczy
tylko szkoleń, których koszt wynosi powyżej 1000 zł.

Forma płatności dla zgłoszeń firm i instytucji:
Należność za szkolenie zobowiązujemy się uregulować zgodnie z terminem płatności po otrzymaniu faktury wystawionej po zakończeniu
szkolenia.

……………………….
data zgłoszenia

……………………………………………………….…………….
czytelny podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Niniejszym zgłoszeniem potwierdzam swoje uczestnictwo w w/w szkoleniu.
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Szkoleń realizowanych przez ZETO Sp. z o.o. w Lublinie.

Tak

Uczestnik szkolenia ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania lub odwołania poniższej zgody.

Nie

Wyrażam 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.).
Wyrażam 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.).
Wyrażam 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.).
zakreśl właściwe

……………………….
data zgłoszenia
e-mail: szkolenia@eduzeto.pl
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………….…………….
czytelny podpis
www.eduzeto.pl

tel. 81 718 42 50
fax 81 525 50 52

