Přihláška k účasti v otevřeném školení
Vyplněný Žádost pošlete do BSI Faxem: +48 22 390 44 70, e-mailem: skoleni@bsigroup.com,
nebo poštou na adresu: BSI Group Polska, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
PŘIHLÁŠKA MUSÍ BÝT VYPLNĚNA TISKACÍMI PÍSMENY
ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVI KURZU:

* OZNAČUJE POVINNÁ POLE

JMÉNO A PŘÍJMENÍ*
E-MAIL*

TELEFON

ÚDAJE PRO VYSTAVENÍ FAKTURY VAT (rovněž pro fyzické osoby):
NÁZEV FIRMY*

IČO*

E-MAIL*

TELEFON *

FAX*

ÚDAJE O KURZU:
NÁZEV KURZU*
TERMÍN*

CENA KURZU NETTO*

BSI/CZ/1/SC/0916/cs/KW

ADRESA*

ZDROJ INFORMACÍ O ŠKOLENÍ BSI:
e-mail
bsigroup.cz
bylo mi doporučeno
dopis od BSI
jiné, jaké?
POZOR!
• Cena kurzu zahrnuje ubytování, plnou penzi, učební materiály a certifikát o ukončení školení (v případě školení trvajících od 2 do 5 dní, pořádaných
mimo Varšavu – v souladu s nabídkou školení)
• Cena kurzu zahrnuje stravu, učební materiály a certifikát o ukončení školení ( v případě školení trvajících od 1 do 2 dní, pořádaných ve
Varšavě/Ustroni/Lodži nebo v jiných lokalizacích– v souladu s nabídkou školení)
PODMÍNKY PLATBY:
• Účastník kurzu se zavazuje uhradit školení v termínu minimálně 10 pracovních dní před datem počátku školení
• Certifikát je vydávaný po úhradě částky za školení
• Školení je nutné uhradit transakcí na účet BSI:
HSBC BANK POLSKA S.A, Číslo účtu: 47 1280 0003 0000 0030 0677 2031
Ve zprávě u transakce, prosím, uveďte název a datum kurzu, příjmení účastníků a název firmy, která uhrazuje školení
BSI SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ODVOLÁNÍ KURZU
V případě odvolání kurzu organizátorem, účastníci obdrží zpět celou částku, kterou uhradili za kurz. Písemná žádost o rezignaci z kurzu v termínu alespoň
10 pracovních dní před kurzem se váže s poplatkem ve výši 30 % ceny školení. Jestliže rezignujete z kurzu v termínu kratším než 10 pracovních dní před
začátkem kurzu, budete nuceni zaplatit plnou cenu školení.
PROHLÁŠENÍ:
• Osoba/Organizace, která se přihlašuje na školení opravňuje BSI BSI Group Polska Sp. z o.o. k vystavení faktur VAT bez podpisu
• Osoba/Organizace, která se přihlašuje na školení opravňuje BSI BSI Group Polska Sp. z.o.o. se sídlem ve Varšavě na ulici Królewska 16 k uchování
poskytnutých osobních údajů pro potřeby poskytnutí objednaných služeb.
• Výše uvedené prohlášení má neomezenou platnost

souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely v BSI skupiny Polska SP. z o.o. v souladu s právními předpisy o ochraně
osobních údajů dle zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů.

místo a datum přihlášení

Čitelný podpis odpovědné osoby

