WARSZTAT:
„Prosumenckie magazyny energii – przeznaczenie, funkcje, instalowanie, konfiguracja, wykorzystanie”
22 kwietnia 2021, @online
Formularz zgłoszenia uczestnika / Koszt 880,00 PLN + VAT
Prosimy wypełnić czytelnie i przesłać e-mailem na adres PSME: szkolenia@psme.org.pl
Nazwa i adres firmy (dane do faktury VAT):

Regulamin szkolenia / szkolenia online

……………………………………………………………………..

1.

Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed
przystąpieniem do szkolenia.

……………………………………………………………………..

2.

Przesłanie formularza online/drogą emailową na wskazany na stronie
organizatora adres korespondencyjny stanowi zawarcie umowy i zobowiązanie
do zapłaty.

……………………………………………………………………..

3.

Koszt uczestnictwa wraz z informacją o usługach zawartych w cenie jest
dostępny w ofercie szkolenia.

Numer NIP ............................................................................

4.

Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których
doliczany jest 23% VAT.

5.

Na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia na podany adres e-mail zostaną
przesłane informacje dotyczące szkolenia – potwierdzenie szkolenia, informacje
organizacyjne oraz prośba o okonanie płatności. W przypadku braku informacji
po tym terminie prosimy o kontakt telefoniczny.

6.

Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne
z rezygnacją.

Stanowisko : ……………………………………………………..

7.

Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa przed otrzymaniem
potwierdzenia jego organizacji przez PSME.

Telefon: …………………………………………………………..

8.

Rezygnacja ze szkolenia po otrzymaniu od PSME potwierdzenia wiąże się z
50% kosztem po stronie Uczestnika.

9.

Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą
tradycyjną lub na wskazany adres e-mail.

……………………………………………………………………..

Imię:……………………………………………………………….
Nazwisko:………………………………………………………...

E-mail ...…………………………………………………………..
Imię:……………………………………………………………….
Nazwisko:………………………………………………………...
Stanowisko : ……………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………………..
E-mail ...…………………………………………………………..

Imię:……………………………………………………………….
Nazwisko:………………………………………………………...
Stanowisko : ……………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………………..
E-mail ...…………………………………………………………..

10. Wpłaty należy dokonać na konto Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania
Energii po otrzymaniu faktury proforma.
11. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł
przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie
prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną
poinformowani o tym fakcie.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni
robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
13. Materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikom szkolenia są chronione
prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych
jest zabronione.
14. Informujemy, że obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania, jak
również dokonywania nagrań video i audio szkoleń. Kopiowanie lub próba
skopiowania szkoleń i innych materiałów chronionych prawami autorskimi oraz
ich dalsze rozpowszechnianie stanowi poważne przestępstwo. W przypadku
naruszenia wyżej wymienianych zasad zostaną podjęte stosowne kroki prawne.

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu szkolenia/ szkolenia online.
Administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii z siedzibą w Warszawie (04-634),
ul. Michała Kajki 41/43/6. NIP 9522208514, REGON 386776626, KRS 0000855007, Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i
związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”
f) prawo wniesienia skargi do PUODO w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
Zgody i potwierdzenia
- Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu i je akceptuję.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii z siedzibą: ul. Michała Kajki
41/43/6, 04-634 Warszawa, jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych oraz sprzedażowych, zgodnie z obowiązującym prawem.
Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik szkolenia prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym
momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z Rozporządzenia (RODO) oraz Polityki prywatności PSME.
- Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie oraz publikację ww zapisów, także tych zawierających mój wizerunek, na stronach www oraz w innych
materiałach Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii oraz jego partnerów handlowych.
- Akceptuję przesyłanie przez Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii faktur VAT w formie elektronicznej, w związku z rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania
organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661). Zgodnie z ustaleniami faktury będą przesyłane z adresu:
szkolenia@psme.org.pl.
Osoba kontaktowa / zgłaszający uczestnictwo:
Imię i nazwisko …………………………………………………..
Data, pieczęć i podpis ................................................................ Kontakt .....………………………………………………………

