
    

                            

 

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać na  
adres mailowy szkolenia@bdo.pl lub pod numer faksu: +48 22 543 16 01 

 

Temat zajęć:  

Termin:  Miasto:  

Cena netto za osobę:  Kod szkolenia:  

    

DANE UCZESTNIKÓW 

Imię i Nazwisko:  Telefon:  

Stanowisko:  e-mail:  

Imię i Nazwisko:  Telefon:  

Stanowisko:  e-mail:  

    

DANE FIRMY / OSOBY PRYWATNEJ* / PŁATNIKA DO FAKTURY 

Nazwa firmy:  

Ulica:  

Kod pocztowy:  Miejscowość:  

Numer NIP:  Numer PESEL*:  

Telefon:  e-mail:  

    

DANE FIRMY / NABYWCY / ODBIORCY DO FAKTURY 

Nazwa firmy:  

Ulica:  Miejscowość:  

Miejscowość Kod:  Numer NIP:  

    

FAKTURA ELEKTRONICZNA 

*e-mail faktura 
proforma 

 

 
**e-mail faktura 
elektroniczna 

 

 

 
 

 Oświadczamy, że nabyta od BDO Solutions Sp. z o.o. usługa w w/w terminie mająca charakter usługi kształcenia zawodowego lub 

przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych. W co najmniej:    w 100%   w 70 %  
 

Zapoznałem się, akceptuję Regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec BDO SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. 
Postępu 12: 

 na otrzymywanie faktur VAT droga elektorniczną na adres e-mail wskazany w fomularzu. 
 

 *Na przetwarzanie danych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym w celu aktywnego udziału w szkoleniu zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na otrzymywanie od BDO Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. i spółek zależnych drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650 z poźn. Zm), informacji dotyczących tego 
szkolenia niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia. 
 

 oraz BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. i spółek zależnych na przetwarzanie danych zamieszczonych w powyższym 

formularzu zgłoszeniowym dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego. 
 

 oraz BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. i spółek zależnych na otrzymywanie informacji handlowych, drogą 

elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.). 
 

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z Rozporządzeniem 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”) oraz zapoznałem się z 
klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie https://www.bdo.pl/pl-pl/polityka-prywatnosci/polityka-prywatnosci 
 

* pole obowiązkowe 
 

                          Data:                                  Podpis:                                      Pieczątka firmy: 
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