
 
Akademia AKPiA  

Siedziba Introl Sp. z o.o., ul. Kościuszki 112, 40-519  Katowice

 Warunki uczestnictwa:

1.) Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 1200 zł netto/osoba. 
     (udział 2 osób - 1050 zł netto/os., udział 3 i więcej osób - 900 zł netto/os.).
2.) Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić po zakończeniu szkolenia na podstawie otrzymanej faktury VAT.
     Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia. 
3.) Rezygnacja z uczestnictwa możliwa jest najpóźniej 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.
4.) W razie nieobecności bez uprzedniego odwołania uczestnictwa lub w przypadku rezygnacji w terminie 
     krótszym niż 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zgłaszający zobowiązany jest do uregulowania kwoty 
     w wysokości 50% wartości szkolenia. 
5.) Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres marketing@introl.pl. 

NIP: 

Jestem osobą pełnoletnią i zgodnie z art. 6 ust 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
z uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zgłoszenia

Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Introl  Sp. z o.o.  z  siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 112. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych,
 z którym można się skontaktować pod adresem email: iod@introl.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu określonym w zgodzie. 
Odbiorcą danych osobowych będą podmioty posiadające podstawę prawną otrzymywania danych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani nie będą podlegały 

nych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 na szkolenie w Introl  Sp. z o.o. 
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http://www.introl.pl/
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