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Tytuł szkolenia Termin Cena netto Dane Uczestnika 

   Imię i nazwisko 
 
 
 
 
 

Stanowisko 

   e-mail 

   tel. komórkowy 

 
Nazwa 
Zamawiającego: 

 

Nazwa Odbiorcy 
faktury: 
 
 

 NIP:  

Adres Odbiorcy (ul., 
kod, miejscowość) 
 

 

Imię i nazwisko 
Osoby Zgłaszającej 

 E-mail:  

Stanowisko:  Tel.:  

 

REGULAMIN ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA ON-LINE 

• Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy między firmą ARK Consulting 

/organizatorem szkolenia/ a Zamawiającym. 

• Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz spełnienie zawartych w nim warunków. 

• Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy przez e-mail wpisanie Uczestników na listę szkolenia.  

• Szkolenie odbędzie się przez platformę internetową, dostęp do platformy zapewnia organizator szkolenia, przed szkoleniem 

Uczestnicy otrzymają mailem indywidualne zaproszenia do zalogowania się. Uczestnicy instalują programy komputerowe 

niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu i zapewniają stałe łącze internetowe na czas sesji szkoleniowej, a także mikrofon, słuchawki 

i kamerę internetową w celu uczestnictwa w szkoleniu. 

• Dodatkowym kanałem kontaktu będzie sieć telefonów komórkowych. Uczestnicy podają organizatorowi szkolenia numery swoich 

służbowych telefonów komórkowych lub telefonów komórkowych przeznaczonych do użytku służbowego w celu kontaktu w związku 

z uczestnictwem w szkoleniu. Jeśli Uczestnikiem szkolenia jest osoba prywatna, która sama zgłosiła się na szkolenie, wówczas 

taka osoba podaje swój prywatny numer telefonu komórkowego w celu kontaktu w związku z uczestnictwem w szkoleniu. 

• Opłaty za szkolenie należy dokonać przed szkoleniem na podstawie faktury proforma przesłanej w pliku PDF, w terminie w niej 

podanym. Po szkoleniu zostanie wystawiona faktura księgowa w postaci elektronicznej /PDF/ i przesłana pocztą e-mail. 

• W przypadku rezygnacji ze szkolenia /wymagana w formie pisemnej/ w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem szkolenia 

organizatorowi przysługuje rekompensata w wysokości 50% wartości netto zamówienia. 

• W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora wpłacona opłata za szkolenie zostanie niezwłocznie zwrócona. Organizator 

zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. 

• Cena uczestnictwa w szkoleniu obejmuje: uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych on-line, materiały szkoleniowe w postaci 

elektronicznej przesłane po zakończeniu szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia w pliku PDF. 

• Jakiekolwiek rejestrowanie szkolenia /audio, foto, video itd./ jest niedozwolone, jak również niedozwolone jest rozpowszechnianie 

materiałów szkoleniowych /lub jakichkolwiek ich części/ otrzymanych od organizatora lub prowadzącego. 

• Organizator ani prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za to, w jaki sposób Uczestnicy wykorzystują wiedzę i umiejętności 

nabyte podczas szkolenia. 

• Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest firma ARK Consulting Korach Romuald, z siedzibą w 



     FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE / zw. z VAT 

© ARK Consulting, ul. Ołówkowa 1D/68, 05-800 Pruszków, NIP: 529-132-74-05, REGON: 014945758, www.arkconsulting.com.pl 

Pruszkowie, ul. Ołówkowa 1D/68, tel.: 22 435 70 02, e-mail: szkolenia@arkconsulting.com.pl 

• Dane osobowe podane w niniejszym formularzu będziemy przetwarzać na podstawie na podst. art. 6 ust. 1 lit. b 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 (RODO). 

Dane te będziemy przetwarzać w celu wypełnienia zobowiązań umownych związanych z realizacją usługi dla Zamawiającego przez 

okres związany z ich realizacją, a także realizacją praw stron umowy wynikających z istoty umowy. 

• Dane osobowe podane w niniejszym formularzu będziemy przetwarzać na podstawie na podst. art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu 

wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z działalnością gospodarczą, w tym w szczególności 

podatkowych i rachunkowych lub w związku z takimi obowiązkami, przez okres wynikający z przepisów prawa. 

• Dane osobowe podane w niniejszym formularzu będziemy przetwarzać na podstawie na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu 

dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń dotyczących zobowiązań umownych, przez okres trwania 

roszczenia. 

• Dane osobowe, o których mowa powyżej, nie będą używane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

• Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, mają prawo: do żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do przeniesienia 

danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), a także do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 5310300. 

• Przekazanie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne i jest warunkiem koniecznym realizacji usługi dla 

Zamawiającego.  

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z warunkami powyższego regulaminu i akceptuję je. 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Pieczęć firmowa, data i czytelny podpis Osoby Zgłaszającej  

 

 

OŚWIADCZENIE DOT. ZWOLNIENIA OPŁATY ZA SZKOLENIE Z PODATKU VAT 

 

Oświadczamy, że usługa szkoleniowa (tytuł szk.)…………………………………….………………………. realizowana w dn. ….…………… 

dla naszego pracownika / naszych pracowników ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i jest 

finansowana ze środków publicznych w myśl ustawy o finansach publicznych (proszę zaznaczyć odpowiednie): 

o w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy  o podatku od towarów i usług (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)  

o w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od 

podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736 z późn. zm.). 

W związku z powyższym w/w usługa szkoleniowa może być zwolniona z naliczania podatku VAT, co oznacza prawo do wystawienia dla 

nas za tę usługę faktury ze stawką VAT„zw.” 

 

 

_________________________                                                                  _________________________________________________ 

         Pieczęć firmowa                                                                                           Pieczątka imienna i podpis lub czytelny podpis Osoby Upoważnionej 

 

Prosimy o przesłanie skanu wypełnionego zgłoszenia na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl lub na nr faksu 22 435 70 03 
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