
Zgłoszenie udziału w szkoleniu  

„Jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami w sprzedaży 

i zyskać lojalnych klientów w sklepie z modą?” 
 

Prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego  

na adres e.fijalkowska@promedia.biz.pl 

Tak, zgłaszam udział w szkoleniu  on-line „Jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami w sprzedaży i zyskać lojalnych 

klientów w sklepie z modą?”, Termin: 30.07.2020, trener: Jerzy Osika 

Nazwa firmy ………………………………..…………………………………………………... 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej…….……………………………………..………. 

Tytuł służbowy …………………………………..………………………...………………..... 

Adres……………………...…………………….………………………………….………………. 

tel. ………………………………..….….. e-mail ……………...………....………………….. 

NIP……………………………………………………………………………………………………. 

Zgłaszamy udział w szkoleniu następujących uczestników: 

1) Imię i nazwisko……………………..…………………………………….... 

adres e-mail:……………….……………………………………………. 

2) Imię i nazwisko……………………..…………………………………..….. 

adres e-mail……………………..………………………..….………..... 

Wartość udziału w szkoleniu dla jednej osoby wynosi.: 490 zł  + 23% VAT  

Łączna kwota: ……..……….. ……………….………..  PLN + 23% VAT 

Oświadczam, że zobowiązuję się do zapłaty najpóźniej do dnia 28.07.2020 r. całości kwoty wynikającej  

z niniejszej umowy na konto:  

Bank Pekao SA IX Oddział w Warszawie: 04 1240 1125 1111 0000 0345 7764 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych działalności prowadzonej przez Promedia Jerzy 

Osika, świadczonych usług i oferowanych produktów, jak również w celu promowania ofert klientów Promedia. Równocześnie wyrażam zgodę 

na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Promedia i jej klientów. Wyrażającemu zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz ich poprawiania. Zgodnie z 

ustawą  dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r. Nr 133 poz. 833) Promedia Jerzy Osika z siedzibą w Warszawie 

informuje, że jest administratorem danych osobowych. Dane osobowe zawarte na formularzu zostaną umieszczone w bazie danych Promedia 

Jerzy Osika. z siedzibą w Warszawie i będą wykorzystywane przez administratora danych osobowych wyłącznie w celu podwyższenia jakości 

oferowanych Państwu usług i działań marketingowych. Zapoznałem się z polityką przetwarzania danych osobowych zamieszczoną na stronie: 

https://jerzyosika.com/polityka-prywatnosci/ Zapoznałem się regulaminem szkoleń zamieszczonym na stronie: 

https://jerzyosika.com/regulamin-szkolen/ 

 

 

 

 

……………..………………………..….………      ……………..………………………..….……… 

Data          Pieczęć i podpis Zgłaszającego 

https://jerzyosika.com/polityka-prywatnosci/
https://jerzyosika.com/regulamin-szkolen/

