
Temat:

Termin:                                                                                       Cena:

Imię i nazwisko uczestnika:

Stanowisko: Dział:

+48 E-mail Uczestnika:Telefon kom.
Uczestnika:

Zamawiający (firma):

Adres (siedziba):

NIP: Branża:

Wielkość zatrudnienia w firmie: Osoba kierująca
na szkolenie:

Osoba  kontaktowa: E-mail i telefon bezpośredni
do osoby kontaktowej:

Informacje organizacyjne, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę 
proforma proszę przesłać na adres e-mail:

Zgłoszenie należy przesłać na adres: zgloszenia@figpolska.pl.

1. Po wpłynięciu zgłoszenia Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (Organizator) potwierdza e-mailem przyjęcie
zgłoszenia oraz dane w nim zawarte.

2. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury
pro forma w terminie 21 dni przed rozpoczęciem seminarium lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto
FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.

3. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.
4. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.
5. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.
6. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania

oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.
7. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 5 nie jest

podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.
8. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem

seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności
miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy
zgloszenia@figpolska.pl.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji względem świadczonej usługi.
10.Reklamację można składać pisemnie (na adres FIG Polska, Warszawa 02-032, Filtrowa 75/5) lub mailowo (na adres

biuro@figpolska.pl) w terminie 7 dni od dnia zakończenia seminarium.
11.Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia.

Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.
12.Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.
13.Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do

zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie
powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.

14.Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator
nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
a. Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5

Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.

Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5,
02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.

Zapoznałem(am) się z Ogólnymi warunkami świadczenia usług dla podmiotów nie będących konsumentami,
warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/
Ogólne warunki świadczenia usług dostępne są na stronie https://figpolska.pl/ogolne-warunki-swiadczenia-uslug/

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5
(02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b
RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium.
Państwa dane osobowe będą przekazywane w zakresie wynikającym z przepisów prawa organom państwa, sądom,
podmiotom świadczącym usługi księgowe.. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający
z ustawy o rachunkowości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane
osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są
przekazywane do państw trzecich (poza UE) lub organizacji międzynarodowych.

Zgoda marketingowa

TAK NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i ofert marketingowych od Francuskiego Instytutu
Gospodarki Polska Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgoda może być w każdej chwili
odwołana.

Oświadczam, że jestem upoważniony/upoważniona do złożenia niniejszego formularza i zawarcia umowy o
świadczenie usługi szkoleniowej.

Data………………………………… podpis…………………………

Miejsce zajęć: Warszawa, hotel **** lub online (zgodnie z informacją na www.figpolska.pl)

Dla zgłoszeń w formie dokumentowej z imiennej skrzynki e-mailowej 
nie wymagamy podpisu.


