
Imię osoby 
Nazwisko 
Stanowisko 
Telefon 
E-mail 

Czy osoba zgłaszająca weźmie udział w szkoleniu? (niepotrzebne skreśl) TAK / NIE

Uzupełnij dane oraz adres firmy, na którą ma zostać wystawiona faktura:
Pełna nazwa firmy
NIP
Miejscowość, kod pocztowy
Ulica, nr budynku, nr lokalu

Pamiętaj, że zgodnie z zaakceptowanym przez Ciebie Regulaminem
(h ps://ic-mobile.pl/regulamin-uczestnictwa), podając dane innej osoby w celu zgłoszenia,

potwierdzasz, że masz na to jej zgodę i że zostanie poinformowana o zgłoszeniu.

Podaj dane uczestników (nie dotyczy, jeśli udział bierze tylko osoba zgłaszająca):

Dane uczestnika 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Dane uczestnika 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Jeśli w szkoleniu weźmie udział więcej uczestników, prosimy o informację na adres: 
office@ic-mobile.pl



Akceptuję wszystkie zgody wymienione poniżej:

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem (h ps://ic-mobile.pl/regulamin-
uczestnictwa) wydarzenia i akceptuję jego treść.

Wyrażam/wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marke ngowych 
przez markę IC Mobile działającą pod firmą Kasiak Katarzyna Kryńska, godnie z Ustawą z 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane wyżej adresy e-mail. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne).

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Kasiak Katarzyna 
Kryńska ul. Broniewskiego 2, 08-110 Siedlce, adres do kontaktu: office@ic-mobile.pl. Więcej 
informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce 
Prywatności (h ps://ic-mobile.pl/polityka-prywatnoci). W każdej chwili możesz wycofać 
złożoną zgodę pisząc na adres: office@ic-mobile.pl.

Co dalej?
1. Uzupełniony i podpisany skan formularza należy przesłać na adres: office@ic-mobile.pl 
2. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz 
fakturę pro forma. 
3. Z chwilą potwierdzenia udziału następuje zawarcie wiążącej umowy pomiędzy 
zgłaszającym, a marką IC Mobile reprezentowaną przez Kasiak Katarzyna Kryńska ul. 
Broniewskiego 2, 08-110 Siedlce, NIP 821 199 76 55, REGON7 12540024 
e-mail: office@ic-mobile.pl 
4. Wpłaty należy dokonać na konto: 48 1140 2004 0000 3502 8251 0299. 

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy markę IC Mobile reprezentowaną 
przez Kasiak Katarzyna Kryńska, NIP 821 199 76 55, do wystawiania faktury VAT bez naszego 
podpisu. 

_____________________________ 
Data i podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt na adres email: office@ic-mobile.pl 
lub tel.: 782 066 347.


