KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE-SEMINARIUM
Tytuł:
Data:
Miejsce:

Wymagania jakościowe w spawalnictwie – nowości i praktyka
17 maja 2017 r., początek spotkania o godz. 1000
Instytut Spawalnictwa, Gliwice, sala konferencyjna im. prof. Józefa Pilarczyka

Dane Uczestnika:
MIEJSCE I DATA urodzenia
PESEL

Imię i Nazwisko

1.

miejsce ur.:

2.

miejsce ur.:

wojew.
urodzenia

stanowisko

tel., e-mail

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Spawalnictwa, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2014.1182 t.j.), z możliwością wglądu oraz prawem do ich aktualizowania lub usunięcia, w celu wydania zaświadczenia

1. TAK  NIE 

podpis: .....................................................................

2. TAK  NIE 

Zgłaszający:
Nazwa, adres,
województwo

podpis: .....................................................................

www.

Tel., fax:

e-mail:
Wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji o ofertach
Instytutu Spawalnictwa

NIP:

(przekreślenie powyższego tekstu oznacza brak zgody)

Cena uczestnictwa 1 osoby w seminarium:
(nie obejmuje kosztów noclegu)

Termin nadsyłania zgłoszeń:

580,00 zł

liczba osób:

08 maja 2017 r.

łączna należność za udział
w seminarium:

zł

Rezerwacja noclegu – płatność w hotelu:
data:

Hotel Malinowski Economy
(dawniej Hotel “Piast”)
44-100 Gliwice, ul. Chodkiewicza 33,
tel. 32 279 11 37, www.hotelmalinowski.pl

16/17 maja 2017 r.

pokój 1-osobowy (prosimy wpisać: TAK albo NIE)
pokój 2-osobowy (prosimy wpisać: TAK albo NIE)

WARUNKIEM UCZESTNICTWA w seminarium jest WPŁATA NALEŻNOŚCI NA KONTO Instytutu Spawalnictwa
oraz przesłanie do Instytutu Spawalnictwa CZYTELNIE WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 08 maja 2017 r.
Konto Instytutu: BANK

PEKAO S.A. O/Gliwice nr 59 1240 4272 1111 0000 4838 7224
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT.

Główny Księgowy

Dyrektor






Klauzula informacyjna: zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 t.j.) informujemy, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Spawalnictwa z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. bł. Czesława 16-18, zwany dalej Instytutem,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
podanie Instytutowi danych osobowych jest dobrowolne.

F-03/PR-09, wyd.1

www.is.gliwice.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres podany w nagłówku formularza.
Instytut nie wysyła potwierdzeń przyjęcia na seminarium.

