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Adres:

NIP:

Imię i nazwisko osoby kontaktowej:

Telefon oraz mail osoby kontaktowej:

WYBIERZ MIEJSCE SZKOLENIA

Powiadomimy Cię o najbliższych terminach Twojego szkolenia w wybranej lokalizacji!

Gdańsk Katowice Łódź Poznań Rzeszów WarszawaSzczecin Wrocław
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KALKULACJA GOTOWA? CZAS NA BONUSY PRZY ZAKUPIE ZA MIN.:

5 000 zł - 500 zł rabatu / 10 000 zł - 1000 zł rabatu lub słuchawki JBL Live 650 lub smartfon Xiaomi Redmi Note 7

15 000 zł - 1500 zł rabatu lub słuchawki JBL Live 650 lub smartfon Xiaomi Redmi Note 7

20 000 zł - 2000 zł rabatu lub Lenovo Ideapad / By ustalić swój bonus napisz do nas na adres szkolenia@dagma.pl

!

!

KARNET SZKOLENIOWY 2020
ZAMÓWIENIE

https://acsdagma.com.pl
https://www.acsdagma.com/pl/szkolenia
https://www.acsdagma.com/pl/oddzialy/gdansk
https://www.acsdagma.com/pl/oddzialy/katowice
https://www.acsdagma.com/pl/oddzialy/lodz
https://www.acsdagma.com/pl/oddzialy/poznan
https://www.acsdagma.com/pl/oddzialy/rzeszow
https://www.acsdagma.com/pl/oddzialy/szczecin
https://www.acsdagma.com/pl/oddzialy/warszawa
https://www.acsdagma.com/pl/oddzialy/wroclaw


Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną 
przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług 
administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO 
jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne 
do wykonania usługi. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo 
dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych 
i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do 
czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń 
z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO 
wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska tel: 32 259 11 46, adres e-mail: iod@dagma.pl. 
Dodatkowe informacje znajdują się w www.dagma.com.pl/O-nas/Prywatnosc.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający oświadcza, że akceptuje niniejsze zamówienie jako podstawę do wystawienia faktury, rachunku oraz że faktura 
wystawiona przez DAGMA sp. z o.o. nie musi zawierać podpisu Zamawiającego.

2. Zamawiający oświadcza, że jest          / nie jest           płatnikiem VAT na podstawie ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów                         
i usług (Dz. U. 04. 54. 535).

3. Wpłaty należy dokonać na konto PKO BP o/K-ce 88 1020 2313 0000 3402 0344 6267.

4. Cena każdego szkolenia otwartego zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, egzamin (opcjonalnie), certyfikat lub zaświadczenie, 
przerwy kawowe oraz lunch.

5. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy zamawiającej szkolenie po uprzednim ustaleniu              
z ACS Dagma.

6. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu Zamawiającego ze szkolenia, zgłoszonej w terminie krótszym niż:
    a.  5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem, wymagane jest pokrycie 20% kosztów szkolenia,
    b.  2 dni robocze przed planowanym szkoleniem, wymagane jest pokrycie 100% kosztów szkolenia.

7. Brak informacji o nieobecności na szkoleniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia 100% kosztów udziału w szkoleniu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie szkolenia.

ZGODA NA OTRZYMYWANIE NEWSLETTERA

          Chcę otrzymywać Newsletter ACS DAGMA.

          Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe 
w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 
(40-478), ul. Pszczyńska 15.

          Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. 
z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo 
telekomunikacyjne. 

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Wszystkie szkolenia informatyczne Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego DAGMA mogą być zwolnione z podatku VAT. Szkolenia 
te mają charakter przekwalifikowania lub szkolenia zawodowego. Zwolnienie z podatku dotyczy organizacji, które dokonują zapłaty ze 
środków publicznych, a więc jednostki administracji publicznej oraz firmy, które uzyskały dotację na ten cel. Aby skorzystać z ulgi                
i otrzymać fakturę bez podatku należy wraz ze zgłoszeniem przesłać oświadczenie firmy potwierdzające, że szkolenie finansowane jest 
ze środków publicznych, a wiedza nabyta podczas zajęć zostanie wykorzystana przez uczestnika w ramach wykonywanego zawodu.

Podpis Pieczęć firmy

POSIADAMY AUTORYZACJE:

https://www.acsdagma.com/pl/szkolenia
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