
Formularz zgłoszenia na szkolenie: Odpowiedzialność karna skarbowa oraz z ustawy o 
rachunkowości - księgowych, doradców podatkowych, przedsiębiorców i członków zarządów 
firm w świetle praktyki organów skarbowych – Szczecinek, dn. 27.09.2018r.

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy wysłać w formie skanu na adres e-mail: biuro@taxologika.pl
Bądź na adres siedziby: Kancelaria Podatkowo-Ksiegowa Taxologika sp. z o.o., ul. Teofila Firlika 19 lok. 112, 71-637 Szczecin
 

Zapłata przelewem na konto :
ING Bank Śląski S.A. PL 82 1050 1559 1000 0090 8040 0121 

Termin / miasto: Temat:

Cena za osobę Materiały: Koszt całkowity:

DANE FIRMY:

Nazwa firmy:

Ulica:

Kod pocztowy/ Miejscowość:

Numer NIP:

OSOBY ZGŁOSZONE:

1. Imię i Nazwisko:

Stanowisko / Dział: e-mail:

2. Imię i Nazwisko:

Stanowisko / Dział: e-mail:

3. Imię i Nazwisko:

Stanowisko / Dział: e-mail:

4. Imię i Nazwisko:

Stanowisko / Dział: e-mail:

5. Imię i Nazwisko:

Stanowisko / Dział: e-mail:

UWAGI: pytania, sugestie etc.

OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

Imię i Nazwisko:

Stanowisko: e-mail:

Telefon: Faks:

Warunki uczestnictwa:
Niniejszy formularz zgłoszeniowy ma formę umowy zawartej pomiędzy osobą zgłaszającą a firmą szkoleniową. 
Na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany e-mail zostanie do Państwa przesłane „potwierdzenie udziału w szkoleniu” zawierające
wszelkie informacje organizacyjne. 
Warunkiem  uczestnictwa  w szkoleniu  jest  dokonanie  wpłaty  na  konto,  po  uprzednim  otrzymaniu  pisemnego  potwierdzenia  udziału  w
szkoleniu. 
Przy odwołaniu zgłoszenia do 10 dni przed terminem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Niestawienie się na zajęcia
spowoduje  obciążenie  pełnymi  kosztami.  Odwołanie  zgłoszenia  wymaga  formy  pisemnej.  Istnieje  możliwość  zgłoszenia  zastępstwa
uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator
zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Organizator zastrzega
sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.



Kontaktując się za pośrednictwem powyższego formularza, poprzez e-mail lub listownie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych, w celu prawidłowego wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania
umowy. Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane do innego podmiotu, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zgoda na
przetwarzanie  danych  osobowych  może  być  w każdej  chwili  wycofana.  Administrator  umożliwia  wgląd  do  danych  osobowych  oraz
informuje o możliwości ich poprawiania, uzupełniania, przenoszenia, żądania zaprzestania przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, skierowania skargi do organu nadzorczego, jak i ich usunięcia. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do  realizacji  umowy,  a  po  tym  czasie  wyłącznie  przez  okres  oraz  w zakresie  wymaganym przez  przepisy  prawa  lub  dla  realizacji
uzasadnionego interesu Administratora. Administratorem danych osobowych jest: Taxologika sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul.
Firlika 19 lok. 112. 

Data: ...................................                Podpis: ...........................................                       


