Formularz zgłoszeniowy
Szkolenie Związku Banków Polskich
„Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności
bankowych”
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać faksem na nr (22) 6291872 lub email:k.cechowska@wydawnictwocpb.pl

Dane uczestnika:
Imię i Nazwisko
Nr uprawnień i data nadania
Nazwa firmy
adres korespondencyjny
ulica, nr domu/mieszkania
kod pocztowy, miejscowość
województwo
E-mail
tel. komórkowy
tel. stacjonarny
Proszę wskazać termin szkolenia

Dane do wystawienia faktury:
Pełna nazwa firmy
Adres płatnika
NIP płatnika
Opłata z tytułu uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 1700 PLN netto + 23% VAT (2091 PLN brutto) za osobę
Faktura VAT z tytułu opłaty za udział w szkoleniu zostanie wystawiona i wysłana płatnikowi w ciągu 7 dni po zakończeniu szkolenia lub po dokonaniu
wpłaty na konto: Związku Banków Polskich, 00-380 Warszawa, ul. Herberta 8, PKO Bank Polski SA. XV Oddział, nr 02 1020 1156 0000 7202 0008 6215
z dopiskiem „Szkolenie z wyceny” w tytule płatności.
Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do zapłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Banków Polskich i Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Herberta 8, 00-380 Warszawa) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
z dnia 13.06. 2016 r., Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celach związanych z organizacją Szkolenia (w tym na udostępnianie ich podwykonawcom
w zakresie umożliwiającym realizację wybranych usług (np. druk spersonalizowanych identyfikatorów).

Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości,
że administratorem danych osobowych jest Związek Banków Polskich i Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo żądania
ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt: telefoniczny, za pośrednictwem Biuro Marketingu pod numerem
(22) 48 68 426, w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: marketing@cpb.pl.

………………………………
miejsce i data

……………………………………………………………………………………………………
podpis i pieczęć osoby zgłaszającej, upoważnionej przez płatnika do dokonania zgłoszenia
KJ

