Nazwa szkolenia
Data

KARTA ZGŁOSZENIA
Prosimy o wypełnienie i odesłanie mailem: biuro@cpab.pl
Jak czerpać ́ radość ́ z życia? Toskańska podróż ̇ do „Tu i Teraz” – warsztaty Toskania 06.2020
6-12.06.2020

Miejsce

Certaldo, IT

Uczestnik:
Zamieszkały:
Ulica
e-mail

Kod pocztowy,
Miejscowość:
Telefon

DANE DO FAKTURY
Uwaga: konto z którego będzie realizowana płatność musi być kontem podmiotu, którego dane zostaną podane do faktury.

Cena uczestnictwa
Harmonogram płatności:
1.
Zadatek
2.

Pozostała płatność:

pomniejszona o uiszczony zadatek

Nr konta, na które należy dokonać
wpłaty:

1100 € netto ( + 23%VAT)
200 € brutto ( w tym 23%VAT)
1153 € brutto (w tym 23%VAT)

– płatne do 2 dni po zgłoszeniu / przesłaniu
podpisanej karty
– płatne do 14 dni po zgłoszeniu i nie później
niż do 02.05.2020

Nazwa Banku: Santander Bank Polska S.A.
Nr konta: 38 1090 1186 0000 0001 3421 8931 / kod BIC/SWIFT: WBKPPLPP
nazwa i adres banku odbiorcy przelewu: Santander Bank Polska SA / Al. Jana Pawła II 17 / 00-854
Warszawa
TYTUŁ PRZELEWU: [IMIĘ NAZWISKO] – Toskania czerwiec 2020

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty przed szkoleniem/cyklem szkoleniowym zgodnie z zadeklarowaną opcją płatności wskazaną w niniejszej karcie
zgłoszeniowej. Niniejsza karta stanowi umowę sprzedaży udziału w szkoleniu. Najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia/cyklu szkoleniowego, wyślemy Państwu emailem oficjalne potwierdzenie udziału. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 3 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny. Cena zawiera wyłącznie usługi
podane w ofercie przedmiotowego szkolenia/cyklu szkoleniowego. Cena nie zawiera kosztów dojazdu na miejsce szkolenia. Uczestnik wyjazdu może zgłosić rezygnację Uczestnikowi przysługuje prawo bezkosztowego odstąpienia od niniejszej umowy najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia wysłania niniejszej karty - w formie pisemnej na
adres korespondencyjny Organizatora lub elektronicznej za pomocą poczty e-mail, przy czym moment otrzymania elektronicznego potwierdzenia lub innego automatycznie
generowanego przez system, traktowany będzie jako chwila skutecznego doręczenia. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie późniejszym lecz nie dłuższym niż 30 dni
przed dniem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty 60% opłaty za udział w szkoleniu określonej jako „cena uczestnictwa”. W przypadku odstąpienia od umowy w
terminie późniejszym niż 30 dni przed datą wyjazdu Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty 100% opłaty za udział w szkoleniu. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu bez
wcześniejszej rezygnacji zobowiązuje Uczestnika lub osobę kierującą / zgłaszającą Uczestnika na Szkolenie do zapłaty 100% opłaty za udział w szkoleniu. Brak wpłaty zgodnie z
terminem określonym w karcie, tj. do 2 dni po zgłoszeniu (zadatek) oraz 14 dni od dnia zgłoszenia lecz nie później niż do 2.05.20 (pozostała płatność) skutkuje wykreśleniem
osoby zgłoszonej z listy uczestników. Faktura VAT związana z dokonaną płatnością zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i zostanie
przesłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia. Faktura VAT jest wystawiana tylko na dane wskazane na formularzy zgłoszenia. Nie ma możliwości zmiany tych
danych po wystawieniu faktury VAT. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od
niego niezależnych, w takim przypadku dokona on zwrotu płatności na poczet udziału w szkoleniu. Uczestnik oświadcza, że nie będzie ubiegał się o inne formy odszkodowania
z tytułu odwołania szkolenia. Organizator będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkolenia otrzymane w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty
zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wystąpienia siły wyższej organizator zastrzega sobie prawo zastąpienie
prowadzącego innym trenerem o identycznych kompetencjach. Za siłę wyższą uznaje się między innymi: chorobę prowadzącego szkolenie, nieoczekiwaną nieobecność
prowadzącego szkolenie, klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których istnienie leży
poza zasięgiem i kontrolą Organizatora. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z ofertą szkolenia (umieszczoną na stronie „cpab.pl/adventure/toskania” i nie wnosi do
zawartych w niej zapisów żadnych zastrzeżeń. Warunkiem koniecznym zaakceptowania karty zgłoszeniowej jako ważnej jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych (1)
oraz potwierdzenie o przysługującym prawie dostępu do treści danych (3).
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU: data i podpis: …………………….……………….…………………..
(1). „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CPAB SP. z o.o. ul. Jagiellońska 24/3, 40-032 Katowice, e-mail: biuro@cpab.pl danych osobowych w celu realizacji umowy.
Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu
na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy przez Organizatora z
winy Uczestnika.
Data i podpis: ………………………….………….…………………..
(2). Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od CPAB na podane adresy e-mail.
Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu
na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Data i podpis: ……………….……………………….………………..
(3). Zostałem również poinformowany, że:
Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora)
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Moje Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, będą przechowywane na czas realizacji umowy oraz do czasu wycofania
zgody na działania marketingowe, nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza karta zgłoszeniowa stanowi dokument umowy i zobowiązuję się do przestrzegania jej zapisów.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zobowiązuję się do podpisania osobnej umowy regulującej wszystkie aspekty
organizacyjne szkolenia. Potwierdzam, że karta jest dla mnie czytelna i nie mam zastrzeżeń co do sposobu przedstawienia informacji w niej zawartych.
Data i podpis: ………………….…………………….………………..

