URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
30-087 Kraków, ul. Rydla 50
tel: (12) 66 22 817 ; fax: (12) 66 22 816
agnieszka.talapka@udt.gov.pl o_krakow@udt.gov.pl

Zgłoszenie udziału w seminarium PTS_Krak

„Nowoczesne konstrukcje stalowe w oparciu o najnowsze inwestycje w Polsce
z uwzględnieniem wymagań norm serii PN EN 1090"
Dane firmy
Nazwa firmy:..............................................................................................................................................
Adres firmy:................................................................................................................................................
tel.: ................................................................ fax:............................................. ......................................
NIP ................................................................ e-mail...............................................................................
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej informacji o szkoleniach wysyłanych przez Urząd Dozoru
Technicznego z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 34 w myśl przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
 TAK

 NIE

........................................................
data/podpis

Zgłaszamy udział w szkoleniu następujących osób:
Symbol
szkolenia

PTS_Krak

Data

Liczba
osób

Imiona i nazwiska uczestników

Data i miejsce urodzenia,

Zajmowane stanowiska

województwo

21.06.2012

Opłata za szkolenie wynosi: 350 zł netto.
Upoważniamy Urząd Dozoru Technicznego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Informujemy, że podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Dozoru Technicznego z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Szczęśliwickiej 34, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 roku, nr 101, poz. 926, z późn. zm.), wyłącznie w celach związanych z organizacją szkolenia i wystawienia
zaświadczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezbędne do wpisania Państwa na listę uczestników szkolenia.

................................................................
data

..............................................
Dyrektor / Prezes

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 11.06.2012 (adres i numery kontaktowe w nagłówku formularza).
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie potwierdzi termin szkolenia do dnia 15.06.2012r.
Po otrzymaniu potwierdzenia terminu prosimy przelać opłatę za szkolenie (podając tytuł wpłaty:
PZ_Krak) na konto:

Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego, nr konta: 91 1130 1017 0020 1214 7720 0005
W przypadku odwołania szkolenia UDT zwróci przelaną kwotę.
UWAGA: Przy wypełnianiu zgłoszenia, bardzo prosimy o podawanie pełnych danych firmy potrzebnych do
wystawienia faktury.

