
 
Centrum Naukowo-Techniczne  

Warszawa 04-039, ul .  Opinogórska 2 lok.69  

NIP 1132696648 

A2KCeNT@A2KCeNT.pl  Tel.: 691 398 442 , 660 421 107 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 
 

Nazwa firmy, instytucji: 
(dane do faktury)   .................................................................................................................. 

Adres:    .................................................................................................................. 

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

E-mail (do przesłania informacji o szkoleniu)…………………………………………………………………………….…… 

NIP/PESEL:   .................................................................................................................. 

Osoba kontaktowa w spr. finansowych..........................................................tel............................................ 

Imię i nazwisko 
adres e-mail 

Stanowisko 
Służbowe 

Cena (netto) 
z uwzględnieniem rabatu  

jeśli dotyczy* 

Kod / Data seminarium 

    

    

    

 
Noclegi – w pokoju 2-osobowym – 190 zł/doba netto plus 8% VAT. Dopłata do pokoju 1-osobowego – 100 zł 
netto/doba 
 

Imię i nazwisko 
 

Data noclegu Cena (netto) 

   

   

 
Należność z tytułu uczestnictwa w szkoleniach należy wpłacić na konto Centrum Naukowo – Technicznego  
A2K CeNT s.c. w terminie podanym na fakturze z uwzględnieniem podatku VAT (23%): 
 

mBank 68 1140 2004 0000 3302 5002 1051 
  

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Centrum Naukowo – Techniczne A2K CeNT do 
wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

 
 

 

...................................      .................................................  
Data        Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 
 
 

1. Podstawą przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest przesłanie: 

a. Podpisanej przez upoważnioną osobą i opieczętowanej karty zgłoszeniowej na adres Centrum Naukowo-Techniczne A2K 

CeNT s.c. ul. Opinogórska 2 lok.69, 04-039 Warszawa 

b. Skanu podpisanej przez upoważnioną osobą i opieczętowanej karty zgłoszeniowej na adres a2kcent@a2kcent.pl  

2. Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy karta zgłoszeniowa wysłana 

Pocztą Polską lub innym doręczycielem, nie dotrze do Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. najpóźniej 5 dni 

roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Organizator może zagwarantować uczestnictwo w przypadku, gdy będą 

wolne miejsca. 

Nr Klienta 
Rabatowego 
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Centrum Naukowo-Techniczne  

Warszawa 04-039, ul .  Opinogórska 2 lok.69  

NIP 1132696648 

A2KCeNT@A2KCeNT.pl  Tel.: 691 398 442 , 660 421 107 
 

3. Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. po otrzymaniu karty zgłoszeniowej każdorazowo przesyła potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia. Nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem organizacji szkolenia. 

4. 5 dni roboczych prze planowanym terminem szkolenia uczestnik szkolenia otrzymuje od Organizatora, na podany w karcie 

zgłoszeniowej adres mailowy, informację dotyczącą statusu szkolenia (czy się odbywa czy też nie) oraz w przypadku 

potwierdzenia organizacji szkolenia szczegółowe informacje na jego temat – miejsce, program, godziny, dojazd, 

zakwaterowanie. 

W przypadku stwierdzenia przez Państwa braku takiej informacji w terminie 4 dni roboczych przed planowanym terminem 

szkolenia, prosimy o sprawdzenie skrzynek mailowych SPAM lub kontakt telefoniczny z Organizatorem.  

5. Odwołanie uczestnictwa odbywa się tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Musi wpłynąć do organizatora najpóźniej 7 dni 

roboczych przed planowanym terminem szkolenia. To tym terminie zgłaszający poniesie pełne koszty 

6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu i wykładowcy z powodów losowych. O takiej sytuacji będą Państwo informowani 

drogą mailową i/lub telefoniczną. 

7. Podana cena szkolenia (netto) obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad/y, przerwy kawowe i zaświadczenie 

o uczestnictwie w szkoleniu 

8. Wysłanie karty zgłoszeniowej jest akceptacją powyższych warunków współpracy. 

W związku z wejściem w życie 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 osobowych) 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych - związanych z informacją o nadchodzących szkoleniach, przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K 

CeNT s.c. 

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. do czasu prośby Państwa o ich usunięcie. 

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. żadnemu innemu podmiotowi ani operatorowi telekomunikacyjnemu. 

5. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. do profilowania. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c. poza obszar Unii Europejskiej. 

7. Państwa dane osobowe będą pozyskane przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c., bezpośrednio ode Państwa lub od podmiotu, który Państwa zatrudnia. 

8. Mają Państwo prawo do dostępu, zmiany lub żądania usunięcia treści swoich danych osobowych. 

9. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesyłanie informacji szkoleniowych i marketingowych. 

10. W przypadku naruszenia powyższych klauzul przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do PUODO. 
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