AVENHANSEN® Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłącze 31
tel. 12 399 41 90 | tel. 12 399 41 91 | tel. 12 399 41 92 | fax 12 383 23 45
e-mail: szkolenia.otwarte@avenhansen.pl

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte AVENHANSEN® Sp. z o.o.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, wydrukowanie oraz przesłanie podpisanej kopii wraz z pieczątką
firmową e-mailem bądź faksem na numer :+48 (12) 383 23 45
Szkolenie
Nazwa szkolenia
Termin szkolenia
Cena dla 1 osoby

Dane do faktury
Nazwa firmy / Imię
nazwisko
NIP
Adres
Miasto
Kod pocztowy

Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Lista osób zgłoszonych na szkolenie (imię i nazwisko – stanowisko, adres e-mali, numer telefonu)
1
2
3
4
5

Oświadczam, że Zgłaszający upoważnia AVENHANSEN Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Jednocześnie
zobowiązuje się do wpłaty zaliczki najpóźniej do 14 dni przed szkoleniem, w wysokości ……………….…… PLN oraz - po zakończonym
szkoleniu, pozostałej należności w wysokości ………………..……… PLN
na konto nr 57 1140 2004 0000 3502 7574 4387 w: mBank S.A.

..........................................

………………………………..

Miejscowość, data,

pieczątka, podpis osoby upoważnionej

AVENHANSEN® Sp. z o.o.
Siedziba: 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9
Biuro: 30-218 Kraków, ul. Podłącze 31 / tel. 12 399 41 90 / fax 12 383 23 45 / mail: szkolenia@avenhansen.pl / www.szkolenia.avenhansen.pl
Firma wpisana do KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy, pod numerem: KRS 0000283988; NIP 677 22 95 062,
REGON: 120496904; Kapitał zakładowy: 119 000 PLN wpłacony w całości

AVENHANSEN® Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłącze 31
tel. 12 399 41 90 | tel. 12 399 41 91 | tel. 12 399 41 92 | fax 12 383 23 45
e-mail: szkolenia.otwarte@avenhansen.pl

Pola obowiązkowe:
Akceptuję Regulamin szkoleń otwartych znajdujący się na stronie internetowej pod linkiem:
http://www.szkolenia.avenhansen.pl/regulamin-szkolen-otwartych.html

Pola nieobowiązkowe:
Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI

200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN ®
Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz
numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE,
zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami,
promocjami szkoleniowymi.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym
dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty
elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

..........................................

………………………………..

Miejscowość, data,

pieczątka, podpis

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

AVENHANSEN® Sp. z o.o.
Siedziba: 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9
Biuro: 30-218 Kraków, ul. Podłącze 31 / tel. 12 399 41 90 / fax 12 383 23 45 / mail: szkolenia@avenhansen.pl / www.szkolenia.avenhansen.pl
Firma wpisana do KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy, pod numerem: KRS 0000283988; NIP 677 22 95 062,
REGON: 120496904; Kapitał zakładowy: 119 000 PLN wpłacony w całości

