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Karta zgłoszenia     dnia…………………………………………… 

 

Osoba zgłaszająca  

Imię i Nazwisko 
  
  

Stanowisko    Telefon   

e-mail 
  
  

Dane do faktury Zamawiającego 

Nazwa Firmy    

NIP   Miejscowość    

Ulica    Kod pocztowy   

Zamówienie  

Tytuł Szkolenia    

Kod Szkolenia    
Typ Szkolenia - 

Autoryzowane/Autorskie 
  

Termin Szkolenia 
  

Miejsce Szkolenia  
  

Sala zapewniona przez:                                              Atom-Tech / Zamawiający 
Niepotrzebne skreślić 

Komputery zapewnione 
przez: 

                                             Atom-Tech / Zamawiający 
Niepotrzebne skreślić 

 Catering TAK/NIE 
  

 
  

Cena netto/grupę 
 

Cena netto/osobę 
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Niniejszym zgłaszam niżej wymienione osoby na szkolenie organizowane przez Atom-Tech Sp. Z o.o.  
 

Uczestnicy  

1. Imię i Nazwisko    

Stanowisko    e-mail   

2. Imię i Nazwisko  
  
   

Stanowisko    e-mail   

3. Imię i Nazwisko  
   
  

Stanowisko    e-mail   

4. Imię i Nazwisko 
   
  

Stanowisko    e-mail   

6. Imię i Nazwisko 
  
   

Stanowisko    e-mail   

7. Imię i Nazwisko 
  
   

Stanowisko    e-mail   

8. Imię i Nazwisko 
  
   

Stanowisko    e-mail   

9. Imię i Nazwisko 
  
  

Stanowisko  
  

e-mail 
  

10. Imię i Nazwisko 
  
  

Stanowisko  
  

e-mail 
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Catering - Preferencje 

  
  
  
  

  

 
 

Nocleg /Hotel 

Nocleg TAK/NIE  
  

Ilość noclegów 
  

Pokój Jednoosobowy/ 
Dwuosobowy   

Śniadanie TAK/NIE 
  

 
Śniadanie Preferencje 

c/Hotel 
 

 

 
 

Uwagi  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Regulamin 
1. Atom-Tech Sp. Z.o.o., informuje, że na podstawie zawartej umowy z Learn Quest – Global Partner Training IBM 

posiada tytuł Educational Partner (Partner Edukacyjny) uprawniający Atom-Tech Sp. Z.o.o. do realizacji 
autoryzowanych szkoleń.  

2. Atom-Tech Sp. Z.o.o., informuje, że poniższe warunki wynikają z postanowień zawartych w umowie 
autoryzacyjnej.   

3. Zgłaszający zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i dostosowaniem się do jego 
postanowień.  

4. W ramach autoryzowanych szkoleń IBM, Atom-Tech Sp. Z o.o. zapewnia wykwalifikowaną kadrę trenerską, 
autoryzowane materiały edukacyjne objęte prawami autorskimi IBM, zapewnia środowisko szkoleniowe (jeśli 
wymaga tego szkolenie) przygotowanego i dostarczonego przez IBM.   

5. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy podpisać, opieczętować, a następnie przesłać skanem na adres mailowy 
szkolenia@atom-tech.pl. Oryginały zaś przesłać na adres Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa,  

6. Atom-Tech Sp. Z o.o.  informuje, że przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia stanowi zawarcie umowy wiążącej 
pomiędzy Zamawiającym, a Atom-Tech Sp. Z o.o., na podstawie, której rodzi się zobowiązane do zapłaty. 

7. Kartę zgłoszenia należy przesłać najpóźniej na 21 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Liczy się 
data wpływu czytelnego skanu karty zgłoszenia.  

8. Zamawiający zobowiązuje się do wskazania prawidłowych danych osobowych uczestników szkolenia.  
9. Potwierdzenie realizacji szkolenia jest wysyłane do uczestników szkolenia, a także do osoby zgłaszającej na 

minimum 4 dni robocze przed szkoleniem na adresy mailowe podane w kartach zgłoszenia.  
10. Potwierdzenie realizacji szkolenia zawiera następujące informacje organizacyjne: 

a) Tytuł szkolenia, 
b) Miejsce szkolenia, 
c) Godziny szkolenia; czas rozpoczęcia, czas zakończenia,  
d) Imiona i nazwiska uczestników szkolenia, 
e) Opcjonalnie o rezerwacji hotelowej.  

11. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i 
przesłana pocztą tradycyjną lub wysłana na wskazany adres email, w przypadku zgody na wysłanie e-faktury.  

12. Zapłata za szkolenie następuje w formie przedpłaty na podstawie potwierdzenia mailowego przesłanego przed 
szkoleniem przez Atom-Tech Sp. Z.o.o.  

13. Do ceny należy doliczyć 23% VAT. Wartość brutto stanowi całkowitą kwotę wartości zamówienia do zapłaty.  
14. Nieobecność zgłoszonego uczestnika na potwierdzonym szkoleniu nie zwalnia z opłaty Zamawiającego.  
15. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, Zamawiający zobowiązuje się do przesłania informacji pisemnej na 

załączonym formularzu rezygnacji ze szkolenia, jednakże nie później niż na 17 dni roboczych przed terminem 
rozpoczęcia szkolenia. 
Rezygnację należy przesłać w pierwszej kolejności skanem na adres mailowy szkolenia@atom-tech.pl, a także 
oryginałem na adres Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa. Liczy się data wpływu skanu. 

16. W przypadku rezygnacji Zamawiającego na 16 dni robocze przed szkoleniem i później, Zamawiający zobowiązuje 
się do zapłaty za szkolenie. W niektórych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia terminu szkolenia, 
jednakże ewentualne dodatkowe koszty związane z przesunięciem terminu szkolenia ponosi Zamawiający.                           
W przypadkach indywidualnych prosimy o kontakt mailowy na adres szkolenia@atom-tech.pl  i telefoniczny pod 
numer +48 500-178-710.  

17. Procedura składania reklamacji; 
Reklamacje należy przesłać w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia w formie pisemnej na 
załączonym formularzu. Podpisany i opieczętowany Formularz Reklamacyjny należy przesłać w pierwszej 
kolejności skanem na adres mailowy: szkolenia@atom-tech.pl, a następnie listem na adres Marszałkowska 111, 
00-102 Warszawa. Liczy się data wpływu skanu.  

 
 

mailto:szkolenia@atom-tech.pl
mailto:szkolenia@atom-tech.pl
mailto:szkolenia@atom-tech.pl
mailto:szkolenia@atom-tech.pl
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Akceptujemy warunki zgłaszania i przyjmowania uczestników obowiązujące w Atom-Tech Sp. Z o.o., określone w 
Regulaminie zapisów – str. 4 niniejszego zgłoszenia uczestników szkoleń.  
 
Wyrażamy zgodę na otrzymywanie faktur VAT, faktur korygujących VAT oraz duplikatów faktur i duplikatów 
faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 n. 1. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2011r. nr 177 poz. 1054, z p. zm.), oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie przesyłania 
faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub 
organowi kontroli skarbowej (Dz. U.Nr 249 poz. 1661) od firmy Atom-Tech Sp. Z.o.o. Marszałkowska 111,         
NIP: 527-256-96-62.   
Jednocześnie poniżej wskazujemy adres email do otrzymywania faktur………………………………………………………………… 
Brak adresu email oznacza brak wyrażenia zgody na wysłanie faktury drogą mailową. 
 
Oświadczam, iż kurs/szkolenie ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu 
zawodowemu pracowników oraz jest finansowana przynajmniej w 70 % ze środków publicznych. Usługa 
zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 29 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. 
(Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535)  

 
  

18. Administratorem podanych danych osobowych jest Atom-Tech Sp.  Z. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000301754, NIP 527-256-96-62, 
o kapitale zakładowym w wysokości 50. 000 PLN.  

19. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia zgłaszanym osobom wzięcia udziału w szkoleniu 
organizowanym przez Atom-Tech Sp. Z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólne o ochronie danych 
679/2016; dalej jak „RODO”. ) 

20. Podane dane osobowe będą mogły być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, 
którymi administrator danych posługuje się w celu realizacji szkolenia, podmiotom współpracującym z Atom-
Tech Sp. Z o.o. (Partnerzy biznesowi oraz dostawy IT).  

21. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji szkolenia organizowanego przez 
Atom-Tech Sp. Z.o.o.  (w tym rozliczenia udziału zgłoszonych osób). Po tym czasie będą przetwarzane dla celów, 
w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych 
roszczeń. 

22. Przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

23. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Aby 
skorzystać z przysługującego Państwu prawa, prosimy przesłać swoje żądanie na adres szkolenia@atom-tech.pl.  

24. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przypadku przetwarzania podanych 
danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO. 

25. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym 
przez Atom-Tech Sp. Z o.o. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału zgłaszanych 
osób w szkoleniu organizowanym przez Atom-Tech Sp. Z.o.o.  
 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowym przez Atom-Tech Sp. Z.o.o. na powyższych warunkach.                 
            

 

…………………………………….     ………………………………… 
               Data i Podpis           Pieczątka  

 

mailto:szkolenia@atom-tech.pl
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Rezygnacja ze szkolenia          dnia ………………………………………. 

Osoba zgłaszająca rezygnacje ze szkolenia 

Imię i Nazwisko 
  
  

Stanowisko    Telefon   

e-mail    

Dane firmy   

Nazwa Firmy    

NIP   Miejscowość    

Ulica    Kod Pocztowy   

Zamówienie  

Kod i Tytuł Szkolenia  
 
 
  

Termin ustalonego 
Szkolenia 

  Miejsce Szkolenia   

Powód Rezygnacji ze szkolenia  

 d Rezygnacji ze s   

 
 
 
 
 
 
 
  

ód Rezygnacji ze 
…………………………………….     ………………………………… 
               Data i Podpis           Pieczątka  
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Reklamacja         dnia ………………………………………. 

Osoba zgłaszająca reklamacje  

Imię i Nazwisko 
  
  

Stanowisko    Telefon   

e-mail 
  
  

Dane firmy   

Nazwa Firmy    

NIP   Miejscowość    

Ulica    Kod pocztowy   

Zamówienie  

Kod i Tytuł Szkolenia    

Termin Ustalonego 
Szkolenia 

  Miejsce Szkolenia   

Treść Reklamacji 
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…………………………………….     ………………………………… 
               Data i Podpis        Pieczątka  


