
Dane do wystawienia faktury 

Nazwa Firmy: …………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………. 

NIP: ……………………………………………………….. 

Tel: ………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………                                      SOLGAM Sp. z o.o. 

                                Ośrodek Szkoleniowy 

                                  ul. Mickiewicza 108 

                   KARTA ZGŁOSZENIA                      38-200 Jasło 

                        (zaznacz wybraną opcję) 

 

Kurs: Montaż rurociągów z PE, PP Norma 13067 UDT  

                                              Podgrupa 3.4, 3.6, 3.8    [  ] 

                                                 Podgrupa  3.5, 3.7        [  ]  

 

Kurs: Montaż rurociągów z PE, PP  

    Uprawnienia do wykonawstwa INiG w Krakowie   [  ] 

    Uprawnienia do nadzoru INiG w Krakowie               [  ] 

 

Kurs w dniach …………………….. do …………………….. 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce 
urodzenia 

PESEL Weryfikacja ostatnich 
uprawnień 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Warunki dokonania zgłoszenia: 

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia mailem na adres: szkolenia@solgam.pl  
Warunkiem otrzymania uprawnienia jest wniesienie 100% opłaty za szkolenie na podstawie faktury VAT gotówką lub przelewem. 

 
Konto bankowe: 
PEKAO SA: 88 1240 2337 1111 0000 3730 8410 

Warunki rezygnacji: 

mailto:szkolenia@solgam.pl


Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w 

terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu 

nie zwalnia z dokonania opłaty. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i 

odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia. 

  Zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu firmy „SOLGAM” Sp. z o.o., Ośrodek Szkoleniowy 

 

 

         ………………………………………………….. 

                  Podpis 

 

         

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowy „SOLGAM” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 108, 38-
200 Jasło 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  b, f 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 uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

3.  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach,  wystawienia faktury i 
dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia 

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
5. Dbamy o poufność Twoich danych. Będziemy mogli je udostępnić podmiotom z którymi zawarliśmy umowę powierzenia 

na gruncie art. 28 RODO.  W szczególności może tu dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań 
technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych). Będziemy także mogli udostępnić Twoje dane podmiotom 
działającym w sferze obsługi prawnej oraz windykacyjnej tj. kancelarie prawne, firmy windykacyjne itp., kiedy będziemy 
zmuszeni do dochodzenia swoich roszczeń. 

 

 

 

……………………………………………………..   …………………………………………………… 
(pieczątka firmowa)                     (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 

 

 

         


