
Effect Group Sp. z o.o. 
Ul. Jerzego Bajana 31 D  

01-904 Warszawa 
tel. (22) 416 55 55 
fax. (22) 416 16 64 
NIP 527-252-56-47 

www.effectgroup.pl 

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać pod fax. (22) 416 16 64  lub scan na mail: szkolenia@effectgroup.pl  
 

Temat szkolenia:………………………………………………………………………………………………………… 

Termin i miejsce: …………………………………… 

Cena:……x ……………….+ 23%VAT (ilość uczestników x cena) 

Lp. Imię i Nazwisko uczestnika Stanowisko E-mail służbowy Telefon służbowy 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
Formularz ten jest oficjalnym zgłoszeniem na szkolenie. Jego wypełnienie i wysłanie jest podstawą udziału w szkoleniu otwartym.  
W ciągu 24 godzin Zamawiający otrzyma drogą e-mail potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranego szkolenia.  
Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej (e-mail lub faks). 
 
Jeśli są Państwo zainteresowani  rezerwacją  noclegu za pośrednictwem naszej firmy, proszę podać liczbę dni  oraz  rodzaj pokoju.              

TAK   _____________________________________________________________________________             NIE   

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:       

Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%. 

 
Zapoznałem się i akceptuje Regulamin Szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. 
Jerzego Bajana 31D: 
 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Effect Group Sp. z o.o. ul. Jerzego Bajana 31 D  01-904 Warszawa  
w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Wiem, że mam pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 
 
na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany adres e-mail:…………………………………………………… 
 
 
na otrzymywanie informacji handlowych od Effect Group Sp. z o.o. ul. Jerzego Bajana 31 D  01-904 Warszawa na podany adres 
e-mail-na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  
W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. 
 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  jest Effect Group  Sp. z o.o. ul. Jerzego Bajana 31 D  01-904 Warszawa. Pani/Pana dane nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

 

 

 

 

 

 

                   podpis osoby uprawnionej                                                                      pieczęć  firmowa  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE OTWARTE 
 

Zamawiający (dane do faktury)  

Nazwa firmy 
 

Ulica 
 

Kod i miasto 
 

NIP 
 

Osoba koordynująca 
 

Telefon służbowy 
 

E-mail służbowy 
 

http://www.effectgroup.pl/
mailto:szkolenia@effectgroup.pl
https://effectgroup.pl/regulamin-zgloszenia/

