
  Audit and Tax Group sp. z o. o. 
 

  ul. Białostocka 22 lok 51 03-741 Warszawa 

tel: 785 501 801 tel/fax: (022) 618 06 58 

Biuro w Białymstoku: 

ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok 

 tel. (0-85) 652 91 30; (0-85) 652 91 29;  

fax (0-85) 652 91 28;   
www.audit-tax.pl 

  

  KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE 

 

SZKOLENIE 

Temat szkolenia  

Miejsce i termin  

DANE ZGŁASZAJĄCEGO 

Nazwa  

NIP  

Adres  

Telefon/Fax  

e-mail  

DANE UCZESTNIKA 

Imię i Nazwisko  

Stanowisko  

Telefon/e-mail  

Imię i Nazwisko  

Stanowisko  

Telefon/e-mail  

Imię i Nazwisko  

Stanowisko  

Telefon/e-mail  

 

Łączna cena: …………………………………………………………………………………………………………. 

�  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Audit and Tax Group sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez 

nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że 

mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy. 

�   Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Audit and Tax Group sp. z o.o. na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej 

informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 

poz. 1204 ze zm. zm.). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.                                                                                                                

WARUNKI ZGŁOSZENIA:  

1. Warunkiem zgłoszenia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza e-mailem: szkolenia@audit-tax.pl 

lub faksem pod numer (085) 652 91 28.  

2. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, nie później jednak niż 7 dni przed jego rozpoczęciem. Wpłaty 

należy dokonać na rachunek w Banku Spółdzielczym w Białymstoku nr 13 8060 0004 0019 0118 2000 0010 

3. Na podany w zgłoszeniu adres mailowy zostanie wysłana dokładna informacja o miejscu szkolenia. 

4. Audit and Tax Group sp. z o.o. zastrzega sobie prawa do odwołania szkolenia. O odwołaniu szkolenia poinformuje Państwa 

przesyłając stosowną informację na adres mailowy podany w zgłoszeniu. 

5. Audit and Tax Group sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w szkoleniu osoby powiązanej w 

jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym. 

6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. 

Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie 

zwalnia z dokonania opłaty. 

 

 
 

………………………………………………………………..                             ……………………………………………………………………… 

                       (data wypełnienia)        (podpis osoby upoważnionej)  


