FORMULARZ ZAMÓWIENIA VOUCHERA
WARTOŚĆ NETTO VOUCHERA

Dane firmy zamawiającej
Nazwa firmy
Adres firmy
NIP

REGON

Imię
Dane osoby
upoważnionej
do zamówienia Nazwisko:

E-mail
Telefon/fax
Zamówienie proszę przesłać e-mailem na adres:
szkolenia@sgpgroup.eu

1.

2.

Warunkiem złożenia zamówienia na voucher jest podpis i akceptacja kosztów oraz regulaminu "Zamówienia i realizacji Vouchera" przez osobę do tego
uprawnioną. Zamówienie następuje poprzez przesłanie mailem wypełnionego formularza zamówienia. SGP- Tranining&Consulting potwierdzi jego
otrzymanie. Zamawiający wysyłając formularz zamówienia oświadcza iż zapoznał się z regulaminem dostępnym na stronie www.szkolenia-sgp.pl

Zamawiający Voucher zobowiązany jest do uregulowania płatności w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty wystawienia przez organizatora
faktury . Wartość zamówienia zostanie powiększona o należany podatek VAT. Wpłatę za Voucher należy dokonać na konto firmy SGP-SORTING GROUP
POLAND Sp. z o.o. zgodnie z danymi w wystawionej FV (w tytule przelewu należy uwzględnić "Zamówienie na Voucher")

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest SGP - Training&Consulting przy SGP-SORTING GROUP POLAND Sp. z o.o (Dalej SGP T&C), ul. Legionów 92, 42202 Częstochowa (dalej SGP). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem siedziby Administratora lub pod adresem email: iodo@sgpgroup.eu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez SGP T&C w celu realizacji usługi szkoleniowej (realizacja umowy) oraz marketingu usług szkoleniowych
oferowanych przez SGP T&C (na podstawie zgody). SGP T&C może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji umowy (na podstawie prawa podatkowego) oraz przez okres 6 lat od wyrażenia zgody na kontaktowanie się
drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych; prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (nie
wpływa to na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem). Ponadto, informujemy, że: Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych uniemożli realizację usługi; na podstawie udostępnianych danych Administrator nie
będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.

Zgoda na przetwarzanie danych do celów marketingowych:
Wyrażam zgodę* na wykorzystanie moich danych osobowych w celach marketingowych, m.in. poprzez informowanie mnie o ofercie SGP T&C.
Wyrażam zgodę * na udostępnienie moich danych do FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 155c, (współpracująca w przedmiocie
prowadzenia działań z zakresu e – mail marketingu, SMS, jak i MMS marketingu oraz obsługi baz danych dla SGP- Training&Consulting) celem przedstawienia mi ofert SGP T&C
drogą telefoniczną i/lub elektroniczną (e-mail, newsletter, sms).

………………………………………………………
Data i miejsce zgłoszenia

* należy zakreślić właściwe pole

………………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

