
 
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu 
Dział Szkoleń 
Delta Controls Sp. z o.o. 
ul. Królowej Jadwigi 245 
30-218 Kraków 
Tel:  +48 (0) 12 626 02 20 
 

 

Niniejszym zamawiam udział w szkoleniu:   
 

 P0 Instalator Delta Controls (1-dniowe) 
 P1 Podstawowe (4-dniowe) 
 P2 HVAC (4-dniowe) 
 P2 Security (4-dniowe) 
 P3 Zarządzanie energią (1-dniowe) 
 P3 Wizualizacja enteliVIZ (3-dniowe) 
 P4 Administrator sieci Delta Controls (2-dniowe) 
 HVAC Technologia (1-dniowe)  
 Szkolenie specjalne: ……………………………………………………….…… 

  

W terminie:   ………..……………………………………………………………………. 
 

 Pomoc w rezerwacji hotelu: 
 

Ilość pokoi 1-osobowych: ………. w terminie: ……………….………..………………. 
Ilość pokoi 2-osobowych: ………. w terminie: ………………….……..……………….  

 

Dane firmy: 

Nazwa Firmy  

Adres  

NIP  
 

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej na szkolenie: 

Imię i nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon  
 

Dane osób zgłoszonych na szkolenie: 

Lp. Imię Nazwisko Adres e-mail Telefon 

1     

2     

3     

4     

5     
 

Administrator danych osobowych, którym jest Delta Controls Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 245, 30-218 Kraków, KRS 0000018208, NIP: 628-199-52-35, REGON 356267374, 
informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji umowy w zakresie szkolenia, przez okres wykonywania umowy. Podstawą prawną przetwarzania 
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na wykonaniu umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora oraz na budowaniu 
pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania 
Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia 
sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Opłaty: 
1. Pełna odpłatność za szkolenie wynosi 450 PLN netto / osobodzień (nie dotyczy szkoleń dodatkowych). 

Firmy posiadające umowę partnerską z Delta Controls Sp. z o.o. zwolnione są z pełniej odpłatności na 
rzecz opłaty administracyjnej w wysokości 125 PLN netto / osobodzień. 

2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty na podstawie faktury 
pro-forma w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zamówionego szkolenia.  

3. Brak wniesienia opłaty w terminie określonym w punkcie 2 powoduje skreślenie zgłoszonych osób 
z listy uczestników szkolenia.  

4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia wpłacona kwota podlega zwrotowi tylko w wypadku, gdy 
rezygnacja nastąpiła 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zamówionego szkolenia.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w porozumieniu z zamawiającym. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku nie spełnienia warunków 

uczestnictwa w szkoleniu podanych w pkt. 2 przez mniej niż 6 osób. 
7. Istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych szkoleń w terminach i na warunkach ustalanych 

każdorazowo z klientem.  

 
        

(miejscowość)    (data) (imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej) 

   

 

 

 
Pieczęć firmy 

 

 
 

   

 

Uwagi: 

  


