Szkolenie
„Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015”
7 maja 2019 r.
Siedziba Krajowej Izby Gospodarczej, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4

Formularz zgłoszeniowy
Prosimy wypełnić czytelnie i przesłać na adres: blca-szkolenia@kig.pl
Dokładne dane do faktury:
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:
Ulica:

Numer:

Tel.:
(wraz z numerem kierunkowym)

Miasto:

Kod pocztowy:

e - mail:

Zgłaszam następujące osoby na szkolenie (imię, nazwisko, stanowisko, telefon):
1.
2.
3.
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 390 zł + 23% VAT = 479,70 zł (brutto)
Koszt uczestnictwa jednej osoby z organizacji (Izb) zrzeszonych w KIG: 300 zł + 23% VAT = 369 zł (brutto)
Przelewu należy dokonać na konto:
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA
Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA
Bank Millennium S.A. w Warszawie
nr konta: 94 1160 2202 0000 0000 8397 7832
NIP: 526 000 17 08 REGON: 006210187
Upoważniam Krajową Izbę Gospodarczą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Akceptuję warunki uczestnictwa
w szkoleniu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i ewidencyjnych przez
organizatora.
W przypadku rezygnacji wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia kwota podlega zwrotowi z potrąceniem 50%.
Zgłoszenie rezygnacji w terminie późniejszym powoduje, iż wpłacona kwota nie zostanie zwrócona. Prawidłowo wypełniona
karta zgłoszenia jest pełnoprawną umową wiążącą obie strony. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w
programie szkolenia. Gdyby szkolenie nie odbyło się z przyczyn niezależnych od organizatora, Krajowa Izba Gospodarcza
zwróci pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.

Krajowa Izba Gospodarcza
Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: +48 (22) 630 97 12, e-mail: blca@kig.pl, www.kig.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS: 000121136, REGON: 006210187, NIP: 526 000 17 08

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie 00-074, ul.
Trębacka 4, tel.: 22 6309 600, email: kig@kig.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na potrzebę organizacji szkolenia oraz w celu
uczestnictwa w tym szkoleniu na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione
do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Ministerstwo
Finansów, Urzędy Celno-Skarbowe, CBA, CBŚ, Prokurator Generalny oraz pracownicy i współpracownicy Krajowej
Izby Gospodarczej upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres szkolenia oraz dla celów archiwizacyjnych nie
dłużej niż przez okres 5 lat po dacie zakończenia szkolenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania.
Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z wymogiem rejestracji na potrzeby organizacji
szkolenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w razie niepodania danych osobowych czynność
rejestracji na potrzeby organizacji szkolenia nie zostanie wykonana.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podpis osoby upoważnionej:
Stanowisko:

Data:
Podpis:

Krajowa Izba Gospodarcza
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