FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wypełniony i podpisany egzemplarz formularza w formie elektronicznej należy przesłać na adres szkolenia@r3think.pl
Zamawiający:
Adres do FV:
NIP:
Osoba kontaktowa:

Telefon:
Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

Nazwa szkolenia / egzaminu

Termin
szkolenia

Cena netto

Imię i nazwisko, adres e-mail
Uczestnika szkolenia / egzaminu

Do podanej kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki 23% VAT.
UWAGI:

(* Niepotrzebne skreślić)
TAK/NIE*
Zgadzam się, aby RETHINK Sp z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ul. Poznańskiej 16/4, 00-680 Warszawa, email: r3think@r3think.pl
przekazał powyższe dane w celu realizacji egzaminu i obsługi z nim związanej:
* APM Group Limited, Totteridge Road, High Wycombe, Buckinghamshire, UK, HP13 6DG tel.: +44 494 452450 (dot. egz. AgilePM®)
* VMEdu Inc (SCRUMstudy), 410 N. 44th Street, Suite 240, Phoenix, AZ 85008s tel.: +1-480-882-0706 (dot. egz. SCRUM)
Brak zgody na udostępnienie danych skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu bez zwrotu wniesionych opłat.
TAK/NIE*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez RETHINK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,
z siedzibą przy ul. Poznańskiej 16/4, 00-680 Warszawa, email: r3think@r3think.pl, w celu otrzymywania informacji handlowych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego.
Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia
przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgoda może być w każdym czasie
odwołana przez wysłanie wiadomości email na adres naszej firmy z adresu email, którego zgoda dotyczy, a dane będą
przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.
TAK/NIE*
Wyrażam zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną na email …………….…………………..……………………………………………………….
Oświadczam, że jako osoba zgłaszająca udział przedstawicieli swojej Firmy w szkoleniu/egzaminie, pozyskałem ich dane w sposób
legalny, a osoby te wyraziły zgodę na przekazanie ich danych w celu rejestracji na szkolenie/egzamin oraz dysponuję dowodami
wyrażenia przez wskazane osoby stosownych zgód lub posiadam inną podstawę do przetwarzania i przekazania tych danych.
Akceptuję Warunki Uczestnictwa w szkoleniu.

.........................................................................
data Zgłoszenia
RETHINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
O DPOW IEDZI AL NO ŚCI Ą SPÓŁ KA
KO MANDYT OW A
UL. POZNAŃSKA 16/4,
00-680 W ARSZAW A

.................................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do akceptacji kosztów Zamawiającego
NIP: 7010611306, REGON: 365340836
KRS: 0000635428, SĄD REJONOWY
DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAW Y
XII W YDZIAŁ GOSPODARCZ Y KRS

SANTANDER BANK POLSK A
93 1090 1841 0000 0001 3332 5865
SUMA KOMANDYTOW A: 40 000 PLN
WWW.R3THINK.PL
SZKOLENIA@R3THINK.PL

WARUNKI UCZESTNICTWA :
1.
Wypełniony Formularz zgłoszeniowy traktowany jest jako zawarcie umowy i akceptacja niniejszych Warunków
Uczestnictwa, i jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru.
2. Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu jest RETHINK Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ul. Poznańskiej
16/4, 00-680 Warszawa, email: r3think@r3think.pl, tel. +48 722 215 064 Dane osobowe będą przetwarzane przez
Administratora oraz Kontrahentów w celu realizacji szkolenia i obsługi z nim związanej. Osobie przysługuje prawo dostępu
do jej danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu i ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Cena szkolenia w formule otwartej obejmuje dokumentację, przerwy kawowe i obiad. Cena nie zawiera kosztów noclegu,
dojazdu i parkingu.
4. Cena szkolenia w formule zamkniętej obejmuje świadczenia zgodnie z ofertą i/lub Zamówieniem.
5. Zamawiający jest uprawniony do odwołania udziału uczestnika w szkoleniu w terminie do 7 dni roboczych przed datą
szkolenia, bez konieczności ponoszenia kosztów odwołania. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień tygodnia od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
6. W przypadku odwołania udziału uczestnika w szkoleniu w terminie od 4 do 7 dni roboczych przed datą szkolenia
Zamawiający będzie zobligowany do zapłaty 50% wynagrodzenia za dane szkolenie.
7.
W przypadku odwołania udziału uczestnika w szkoleniu w terminie krótszym niż 4 dni robocze przed datą szkolenia
Zamawiający będzie zobligowany do zapłaty 100% wynagrodzenia za dane szkolenie.
8. RETHINK Sp. z o.o. Sp. k. może odwołać szkolenie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej i/lub
technicznej powodujących, że przeprowadzenie szkolenia nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć w dniu
potwierdzenia zamówienia. Szczególną przyczyną uprawniającą RETHINK Sp. z o.o. Sp. k. do odwołania szkolenia jest brak
minimalnej liczby chętnych do jego przeprowadzenia. O odwołaniu szkolenia Zamawiający zostanie powiadomiony drogą
elektroniczną.
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