ul. Monte Cassino 6/58, 30-337 Kraków
tel./fax: 12 266 27 23, fax: 12 267 34 94
e-mail: szkolenia@taxus.edu.pl
www.taxus.edu.pl

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
1. DATA I MIEJSCE SZKOLENIA:
2. TEMAT SZKOLENIA:
3. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:
4. DANE DO FAKTURY:

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ADRES E-MAIL UCZESTNIKA:
NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO DO UCZESTNIKA:
NUMER FAXU:
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:
ADRES E-MAIL OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:
Opłata za szkolenie
PLN od osoby uiszczona zostanie gotówką/przelewem*.

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję regulamin szkoleń TAXUS Centrum Szkoleń.

...............................................................
podpis i pieczątka zleceniodawcy

OŚWIADCZENIE
na potrzeby zwolnienia z podatku VAT szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT
OŚWIADCZAM, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego oraz jest
finansowane jest ze środków publicznych: a) w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub b) w co najmniej 70% - zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.20l3 r.
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722).

….……………………..…..…………………………………
podpis i pieczątka zleceniodawcy
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) uprzejmie informuję, że Administratorem danych osobowych jest TAXUS Centrum Szkoleń z siedzib ą w Krakowie, 30-337, ul. Monte Cassino
6/58. Kontakt: szkolenia@taxus.edu.pl, tel.: 12 266 27 23, 603 96 22 31. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z Państwa zgodą na przetwarzanie danych przez TAXUS
Centrum Szkoleń w celach szkoleniowych oraz marketingowych. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane nie są nikomu przekazywane i mogą być wyłącznie udostępniane
podmiotom uprawnionym z mocy prawa. Zgodnie z RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych, poprawien ia, prostowania, usunięcia
i ograniczenia przetwarzania. Dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 punkt 1 lit a RODO).

Jesteśmy członkiem i założycielem PIFS

