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TYTUŁ SZKOLENIA

Przeglądy okresowe systemów elewacyjnych

Wypełnia ITB

2

TERMIN SZKOLENIA

15.04.2021 r.
Wypełnia ITB

3

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

4

NAZWA INSTYTUCJI

5

ADRES INSTYTUCJI /OSOBY PRYWATNEJ/

6

NUMER NIP INSTYTUCJI

7

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY /WPISAĆ JEŚLI INNE NIŻ POWYŻEJ/

8

KONTAKT Z UCZESTNIKIEM
Tel.:
E-mail:

CM.5020.8.2021
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ZOBOWIĄZANIE DO WNIESIENIA OPŁATY ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU
Instytucja /osoba prywatna/ zobowiązuje się wnieść opłatę za szkolenie na konto Instytutu Techniki Budowlanej:
Bank PEKAO S.A.
77 1240 5918 1111 0000 4913 4568
NIP ITB: 5250009358
Opłata za udział jednej osoby wynosi: 650 PLN
Opłata promocyjna (przy wpłacie do dnia 9.04.2021 r. włącznie
600 PLN
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Wypełnia ITB
wypełnia ITB)

za udział jednej osoby wynosi:

Wypełnia ITB

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO
Stosownie do art. 6 ust. 1 lit.a rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Instytut Techniki Budowlanej, z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 1, moich danych osobowych w zakresie zawartym
w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu realizacji umowy-zgłoszenia udziału w wyżej wymienionym szkoleniu.
Zgoda może być w każdym momencie odwołana poprzez jednoznaczne poinformowanie Organizatorów szkolenia
o tym fakcie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wzięcia udziału w szkoleniu jest
równoznaczne z cofnięciem zgłoszenia uczestnictwa.
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KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Instytut Techniki Budowlanej, jako Administrator danych osobowych informuje, iż dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji udziału w szkoleniu/kursie.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podana jest na stronie internetowej http://www.itb.pl/
klauzula-obowiazek-informacyjny.html.
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REGULAMIN UCZESTNICTWA
Akceptuję „Regulamin uczestnictwa w webinarium” zamieszczony na stronie internetowej ITB.

13

DODATKOWE ZGODY
Zgodnie z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1954), wyrażam
zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na e-mail podany powyżej (wpisać jeśli inny niż w pkt. 8) ofert szkoleniowych i informacji o usługach ITB:
– wyrażam zgodę
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie
elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli
skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich
korekt, w formie elektronicznej przez Instytut Techniki Budowlanej.
Uznaje się, że faktury, duplikaty tych faktur oraz ich korekty zostaną doręczone z chwilą ich przesłania na wskazany adres e-mail:
– wyrażam zgodę

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: szkolenia@itb.pl
lub za pomocą aplikacji na stronie www.itb.pl/szkolenia

Miejscowość i data

Osoba wypełniająca

