ZGŁOSZENIE
Szkolenie

Termin

Imię i nazwisko Uczestnika

E-mail

Uwagi/Kod rabatowy:

Telefon

Cena netto

Razem netto:
VAT 23%
Razem z VAT:

Płatnik / Zgłaszający
Nazwa płatnika:
NIP:
Adres:
Adres korespondencyjny*:
Imię i nazwisko
osoby zgłaszającej:
Email osoby zgłaszającej:
Telefon osoby zgłaszającej:
*W wypadku gdy adres do korespondencji jest inny niż adres płatnika, prosimy o jego podanie.
Faktura proforma zostanie przesłana do Państwa na wskazany powyżej adres email (format PDF).

Oświadczam że:
Jestem płatnikiem VAT. Upoważniam Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Nie jestem płatnikiem VAT. Upoważniam Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

DOOR Poland Sp. z o. o.
ul. Jana Olbrachta 23A/111
01-102 Warszawa

www.door.com.pl/szkolenia-otwarte/

+48 22 824 07 92
door@door.com.pl

Wyciąg z Regulaminu - Warunków dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym
DOOR Poland Sp. z o.o.
1. Przesłanie niniejszego Zamówienia do DOOR Poland Sp. z o.o. (Organizator) jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Warunków dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym DOOR Poland Sp. z o.o. umieszczonego na stronie
http://door.com.pl/szkolenia-otwarte/ i upoważnia DOOR Poland Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez składania podpisu przez
osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia potwierdzimy e−mailem.
3. Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora,
Bank Handlowy w Warszawie S.A. numer konta 87 1030 1508 0000 0008 0077 5019 najpóźniej w terminie do 5 dni od daty
otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.
4. W przypadku zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia, na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga
to za sobą żadnych obciążeń finansowych. Informację o rezygnacji szkolenia należy przesłać w formie wiadomości poczty
elektronicznej na adres Organizatora to znaczy adres zwrotny osoby, która przesłała potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W takim
przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału
w szkoleniu na mniej niż 9 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do
obciążenia Zamawiającego kwotą odpowiadającą 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn
niezależnych od Organizatora, oraz potrącenia kwoty kary umownej z wierzytelnością Zamawiającego z tytułu zwrotu wpłaconej
przez niego zaliczki.
5. Uczestnik oraz Zamawiający przyjmują do wiadomości, że wszelkie prawa do materiałów szkoleniowych, programów, układów
i scenariuszy ćwiczeń oraz do prezentowanego podczas ćwiczeń know-how przysługują Organizatorowi lub jego Licencjodawcom,
zastrzeżenie to dotyczy także dokonywania opracowania utworu pierwotnego, w rozumieniu prawa autorskiego.
6. Ochrona danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest DOOR Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102)
przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, e-mail: door@door.com.pl (zwana dalej Spółką). W Spółce został powołany Inspektor Ochrony
Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@door.com.pl albo pisząc na adres Spółki (z dopiskiem „IOD”).
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
a w przypadku jej zawarcia, także w celu jej realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i będą przetwarzane przez czas
obowiązywania umowy, a w przypadku jej nie zawarcia – przez okres 1 roku, a ponadto w następujących celach: przesyłania
informacji handlowych drogą elektroniczną o produktach lub usługach Spółki, w tym oferty handlowej (na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a RODO) – do czasu wycofania zgody, rozpatrywania ew. reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas niezbędny do
ich rozpatrzenia, zabezpieczenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu ich wygaśnięcia, prowadzenia sprawozdawczości
finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 32 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa
oraz art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) – przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku
obrachunkowego, a także prowadzenia działań ewaluacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora danych) przez okres 1 roku oraz prowadzenia badań ewaluacyjnych (satysfakcji) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
– przez okres 1 roku. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług
i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Ponadto Spółka przekazuje niektóre dane osobowe do USA (państwo trzecie). Osoba
fizyczna, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na
podstawie zgody – zgoda ta może być w dowolnym momencie odwołana. Osoba ta ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych
kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości
świadczenia usług przewidzianych umową. Więcej informacji na temat danych osobowych w Regulaminie - Warunków dostarczenia
i uczestnictwa w szkoleniu otwartym DOOR Poland Sp. z o.o.

Zgłoszenie prosimy przesłać mailem na adres: anna.jagiello@door.com.pl

Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej
DOOR Poland Sp. z o. o.
ul. Jana Olbrachta 23A/111
01-102 Warszawa

www.door.com.pl/szkolenia-otwarte/

Pieczątka Firmy

+48 22 824 07 92
door@door.com.pl

